Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets
Förbunds Årsmöte 2003-01-25
Plats:

Idrottens Hus – Farsta

Kallade:

Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF. Avgående styrelser, valberedning samt valberedningens
förslag och övriga kandidater.

§1.

Årsmötets öppnande:
Hans Lövström förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av Årsmötesordförande:
Mötet beslutade
att välja Hans Lövström till Årsmötesordförande.

§3.

Val av sekreterare:
Mötet beslutade
att välja Lina Nygren till sekreterare.

§4.

Val av justeringspersoner:
Mötet beslutade
att välja Katarina Eriksson och Henrik Hägglund som justeringspersoner.

§5.

Fastställande av dagordning:
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen med förtydligande om budget under § 22

§6

Fastställande av röstlängd
Eastcoast cheerleaders, Pernilla Björksäter
Stockholm GF Dynamites, Sara Davidsson
Plannja Pride, Petra Persson
Linköping Lightnings, Inga Öman
Nykvarns GF, Tuomas Lyckhammar
Haninge Cheer Elite, Malin Strand
Luleå cheer & dance team, Camilla Hanke
DGFB Flugan, Olle Blom
Borås Rhinos AFK, Ulla-Britt Blom
JDSA Tornados, Jonna Molander.
Röstlängden består alltså av tio föreningar.

§7.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet betraktas som behörigt utlyst.

§8.

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002 lästes igenom. Mötet tog upp tillägget att matchen på
Råsunda 17 maj var landskamp mot Paraguay med 37 000 åskådare (sid 5) . Dessutom förekommer Kia Nord
två gånger under Uks lista över ledamöter (sid 9) varav den ena ska bort.

§9.

Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2002
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2002 lästes igenom.

§10.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2002
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2002 lästes igenom.

§11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Mötet beslutade att ge förbundsstyrelsen 2002 ansvarsfrihet.

§12.

§13.

Behandling av inkomna motioner
Motion A: Mötet beslutar att avslå motionen.
Motion B: Mötet beslutar att enligt förbundsstyrelsens förslag genomföra en ny distritksindelning från och
med verksamhetsåret 2005.
Motion C: Efter resultatet i omröstningen beslutar mötet att reseutjämningen ska tas bort under 2003.
Förbundsstyrelsen får i uppdrag av årsmötet att göra en uppföljning av detta under året samt presentera
resultatet på nästa årsmöte.
Motion D: Mötet beslutar att avslå motionen med hänvisning till den omformning av tävlingssporten som
genomförs.
Valberedningens förslag samt övriga nomineringar presenterades.

§14.

Val av ordförande för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003

Mötet beslutar att utse Hans Lövström till Svenska Cheerleaderförbundets ordförande.
§15.

Val av kassör för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att välja Marie Henriksson till Svenska Cheerleaderförbundets kassör under förbundsstyrelsen
verksamhetsåret 2003

§16.

Val av övriga ledamöter för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att välja in Anette Almström-Kovacic, Katarina Eriksson, Sara Gunnerud, Lina Nygren, Malin
Persson, Petra Persson, Malin Ögren och Inga Öman som ledamöter i förbundsstyrelsen verksamhetsåret
2003

Här lämnar Malin Strand, representant för Haninge Cheer Elite, mötet. Hädanefter består röstlängden av nio föreningar.
§17.

Val av suppleanter för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att välja Sofia Blom, Henrik Hägglund, Kia Nord och Katrin Wennerström som suppleanter i
förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003’

§18.

Val av revisorer för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att välja Förvaltnings AB Ewa & Co till revisorer för verksamhetsåret 2003’

§19

Val av ordförande och ledamöter i valberedningen, verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att ge distrikten i uppdrag att utse MINST en person var som ska sitta med i valberedningen ,
verksamhetsåret 2003.

§20.

Behandling av inkomna förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003.
Inga förslag har inkommit.

§21.

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003
Mötet gick igenom förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003.

§22.

Godkännande av verksamhetsplan och budgeten för verksamhetsåret 2003
Mötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
2003

§23.

Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2004
Mötet beslutade
att fastställa avgifter för verksamhetsåret 2004 enligt nedanstående med reservation för förändring på nästa
årsmöte:
Licensavgift 125 kronor per person.
Licensavgift 20 kronor per person till och med 11 år. Exkluderar möjlighet till tävling, utbildning samt
förmedling av jobb.
Föreningsavgift 800 kronor per förening.

§24

Övriga frågor
Mötet diskuterade:
* Böter vid icke deltagande på distriktsmötena. Pernilla Björksäter tog upp frågan om huruvida man kan köpa
sig fri från styrelsearbete i distriktet med anledning av den avgift som ålagts föreningar i Stockholm som inte
skickade representanter till distriktsårsmötet samt styrelsekandidater till distriktsstyrelsen.
* Olle Blom hälsade alla Hjärtligt Välkomna till SM i Borås i år. Det ser vi alla fram mot.
* om man har information som man vill ha ut på hemsidan ska man kontakta Pernilla Lövström.
*Toumas Lyckhammar hade synpunkter angående inbjudningar till utbildningar som diskuterades. Inbjudan
behöver komma ut i tid så att man kan planera sina resor på mest det ekonomiska sättet.
Mötets avslutande.
Hans Lövström förklarade mötet för avslutat, och tackar å FS vägnar för det gångna året samt önskar den
nya styrelsen lycka till i sitt fortsatta arbete.

§25

Lina Nygren

Katarina Ericsson

Sekreterare

Justerare 1

Henrik Hägglund
Justerare 2

