Protokoll fört vid

Svenska Cheerleadingförbundets
styrelsemöte
Tid och plats

2015-09-25, Freys hotell,

§1

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
Antal fullmakter fastställdes till 11 röstberättigade föreningar.
Röstlängden korrigerades efter paragraf 13 och uppgick då till
12 röstberättigade.

§2

Val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Carl Myrsell

§3

Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Kia Wulff

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet är behörigt utlyst genom at det kungjorts på SCFs hemsida två månader innan samt skickats ut till alla föreningar och
ombud tre veckor innan.

§5

Fastställande av föredragningslistan.
§ 7 och 8 Korrigering av år till 2016-2017
§14 Förslag om att vid val av styrelse först välja ordförande
och lägga in det som §14. § 15 blir då val av övriga ledamöter.
Föredragningslistan fastställs där efter av årsmötet.

§6

Val av två (2) protokolljusterare att jämte mötesordförande
justera mötesprotokollet samt erforderligt antal rösträknare.
Till justerare Tony Anderbecken & Sofie Jonsson
2 st rösträknare beslutades om Tony Anderbecken & Sofie
Jonsson

§7

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2015-2016.
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Verksamhetsberättelsen föredrogs av förbundsstyrelsens
ordförande Anders Bruhn och godkändes av årsmötet och
läggs till handlingarna. (Bilaga 1)
§8

Förbundstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
2015-2016.
Förvaltningsberättelsen föredrogs av förbundets kassör
Karin Zetterlund och godkändes av årsmötet och läggs till
handlingarna. (Bilaga 2)

§9

Revisorernas berättelse för samma tid.
Revisorernas berättelse föredrogs av Carl Myrsell och godkändes av mötet och läggs till handlingarna. (Bilaga 3)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Årsmötet ger förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning som läggs
till handlingarna. (Bilaga 4)
§11 Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för förbundet. Årsmötet fastställde föregående förslag som läggs till
handlingarna. (Bilaga 5)
§12 Behandling av styrelsens förslag och av motioner som inkommit.
a. Arctic Cheer Avalances – motion (Bilaga 6)
1. FS anser att detta är en organisationsfråga
om redan idag är en fråga som ligger under
behandling hos FS och UK. För notering vill
vi även informera att under föregående år
hölls Bas, Cheer 1 samt gymnastik i Luleå
samt i Malmö. Genom att informera om
detta påvisar vi att det är något vi redan arbetar med och vi anser motionen med detta
besvarad.
b. Dynamites - motion avseende inköp av förbundsgemensam materiel vid genomförande av tävlingar. (Bilaga 7)
1. FS ser behovet av att hjälpa arrangören med
tävlingsnära tjänster. Då insatsen i motionen
kräver arbetsinsatser ser vi inte någon praktisk lösning i dagsläget och yrkar därför på
avslag.
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2. Mötet föreslår att inleda Projekt tillsammans
med TK och undersöka inköpsmöjligheterna.
Thomas Fors utsågs till projektledare.

§13 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet
Ingen ändring av årsavgifter beslutades av årsmötet.
Fastställande av medlemsavgiften blev 2000kr
Mötet ger FS i uppdrag att se över underlag för medlemsavgiften
inför kommande år. Klargöra vad som räknas som aktiv medlem.
§14 Val av förbundsordförande för en period av två år.
Elisabeth Åberg valdes till förbundsordförande för en mandatperiod av 2 år.
§15 Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.
Till ledamot för en period av två år valdes Gunilla Dahnelius
Anna Sandström och Malin Allsten.
Katarina Eriksson och Alexander Ström sitter kvar som ledamöter på sista året av sin mandatperiod.
§16 Val av suppleanter till förbundsstyrelsen .
Till suppleant på två år valdes Katrin Chueix. Annelee Widlund
sitter kvar som suppleant på sitt sista år av sin mandatperiod.
§17 Val av revisor.
Till revisor valdes Nicklas Widlund YW Revision – Sala.
Till revisorssupplenat valdes Aners Pärhagen.
§18 Val av ledamöter till valberedningen.
Till valberedningen valdes Sten Karlsson som fyllnadsval för
Emelie Elfvengren.
Till valberedningen valdes även Thomas Fors på en tid av två
år
§19 Mötets avslutande
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Vid Protokollet

Ordförande

____________________
Kia Wulff

______________________
Carl Mursell

Justerare

Justerare

_____________________
Tony Anderbecken

______________________
Sofie Jonsson
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