
Protokoll	  
Årsmöte	  SATF	  2016-‐03-‐18	  
	  
1.	  A)Till	  mötesordförande	  valdes	  Charlotte	  Sjögren.	  
	  	  	  	  b)	  Till	  mötessekreterare	  valdes	  Martin	  Persson	  

2.	  Mötet	  beslutade	  godkänna	  dagordningen	  
3.	  Röstlängd	  upprättades	  inte	  vid	  tillfället.	  
4.	  Till	  justeringsmän	  utsågs	  Bodil	  Brandonè	  och	  Lisa	  Jonsson	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  
protokollet	  
5.	  Frågan	  om	  mötet	  blivit	  behörigt	  utlyst	  besvarades	  med	  JA	  
6.	  Revisorns	  revisionsberättelse	  påtalade	  att	  föreningen	  har	  god	  och	  välskött	  ekonomi.	  
Låga	  utgifter	  för	  styrelse	  och	  andra	  möte	  
Föreningen	  momsregistrerades	  2015-‐10-‐21.	  	  
Bokföringen	  välskött	  och	  godkänd.	  

7.	  a)Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  räkenskapsåret.	  
	  	  	  	  b)	  Beslutades	  att	  föreningens	  överskott	  ska	  gå	  till	  framtida	  utgifter	  

8	  
VAL:	  
8	  Val	  av	  ordförande	  1	  år:	  mötet	  beslutade	  välja	  Charlotte	  Sjögren	  
9	  Val	  av	  ordinarie	  ledamot	  på	  2	  år:	  mötet	  beslutade	  välja	  Björn	  Malmberg	  
10	  val	  av	  två	  suppleanter	  på	  1	  år:	  Mötet	  beslutade	  välja	  Martin	  Persson	  och	  Tommy	  K	  
Nilsson	  	  

11.	  Val	  av	  revisorer	  och	  revisorsuppleant:	  mötet	  beslutade	  välja	  Ewa	  Sarlöv	  till	  revisor	  på	  1	  år	  
samt	  Bodil	  Brandoné	  och	  Pia	  Pålstorp	  till	  revisorsuppleant	  på	  1år	  

12.Val	  av	  valberedning	  (2	  +	  1	  sammankallande	  ):	  Mötet	  beslutade	  välja	  Lisa	  Jonsson,	  
sammankallande	  samt	  Lena	  Natt	  och	  Dag	  och	  Julia	  Presits	  
	  
13.	  Fastställande	  av	  medlemsavgift	  för	  2017:	  
Charlotte	  Sjögren	  redogjorde	  för	  vikten	  av	  att	  vi	  går	  på	  SFK:s	  möten.	  Därefter	  blev	  det	  
omröstning	  om	  medlemsavgiften.	  	  

Mötet	  beslutade	  att	  avgiften	  för	  2017	  blir	  200:-‐	  
Varje	  medlem	  får	  själv	  betala	  in	  till	  SFK	  om	  man	  vill	  vara	  medlem	  där.	  

14.	  Motioner:	  Inga	  motioner	  inlämnade.	  
	  

15	  Övriga	  frågor:	  	  
a)	  Föreningen	  beslutade	  att	  sälja	  Newbody	  för	  att	  kunna	  bygga	  om	  vårt	  spånförråd.	  
Charlotte	  Sjögren	  informerade	  om	  hur	  försäljningen	  går	  till.	  
	  



b)	  Tvättning	  av	  vårt	  stall	  sker	  den	  27	  Mars	  med	  början	  kl.	  09.00	  
medlemmarna	  tillfrågades	  om	  att	  hjälpa	  till	  

c)	  Från	  1	  April	  förfogar	  vi	  över	  17	  boxar.	  

d)	  Förslag	  från	  medlem	  om	  att	  träffas	  på	  diskussionsmöte	  innan	  årsmötet	  på	  SFK.	  

16.	  Mötet	  avslutades	  och	  Ordförande	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  

	  

Ordförande:	   	   	   Protokollförare:	  

	  
	  

Charlotte	  Sjögren	   	   Martin	  Persson	  

	  

	  

Justerare:	   	   	   Justerare:	  
	  

	  

	  

Lisa	  Jonsson	   	   	   Bodil	  Brandonè	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  


