Protokoll fört vid
Svenska Cheerleaderförbundets årsmöte 25 januari 2009
Tid: 14.00
Plats: Hotell Statt, Hudiksvall
Närvarande:
Från förbundsstyrelsen: Hans Lövström, Sofia Blom, Eva Maartmann, Katrin Chieux, Johanna
Julle, Marni Lambeck, KG Paulsson. Från valberedningen: Ulrika Blom
Samt föreningsrepresentanter enligt röstlängd nedan.
§ 1. Mötets öppnande
Förbundsstyrelseordförande Hans Lövström öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
§ 2. Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Hans Lövström till ordförande för årsmötet.
§ 3. Val av mötessekreterare
Mötet beslutar att välja Eva Maartmann till sekreterare för årsmötet..
§ 4. Val av justeringspersoner (2 st)
Mötet beslutar att välja Maria Lindberg och Åsa Hammarsten till justeringspersoner och tillika
rösträknare för årsmötet.
§ 5. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa föreliggande dagordning för årsmötet. Under övriga frågor tillkommer
utmärkelser.
§ 6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade föreningar med representanter enligt följande:
Upplands Väsby Gymnastikklubb, Ann Pedersen Engström
Julle United dansförening, Åsa Hammarsten
Dala Cheer Extreme, Matilda Hedin
Gothenburg Cheer One, Emelie Anderhök
Musketeers Funky Cheer, Blazenka Vasic
Haninge Cheer Elite, Emmy Schmidt
G C Troops, Lisa Söderberg
Malmö All Star Cheer, Maria Flöjt
Karlstad Cheerleader Förening, Emma Andersson
DGF Borås Flugan, Lisa Gilborne
Brommagymnasterna, Åsa Lindberg
Nacka Gymnastik- och Cheerleaderförening, Emelie Edeborg
§ 7. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet beslutar att årsmötet är stadgeenligt och därmed behörigen utlyst.
§ 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008
Sofia Blom föredrar verksamhetsberättelsen för 2008. Ett par justeringar ska göras gällande
utbildare, utbildningar, sanktionsförteckning, arrangerade tävlingar samt sidnumrering i
resultatlistan.
Mötet beslutar att verksamhetsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna så snart
justeringarna är införda.
§ 9. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2008
KG Paulsson föredrar förvaltningsberättelsen för 2008. Redogörelse för händelseförloppet vid
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stölden och diskussion kring hantering av kontanter i framtiden. Även diskussion kring sak- och
ansvarsförsäkring för förbundsstyrelsen, vilket ska ses över. Polisrapporten ska bifogas protokollet.
Mötet beslutar att fastställa 2008 års balans- och resultaträkning.
§ 10. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2008
Revisionsberättelse lästes upp av KG Paulsson.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Mötet beslutar att bevilja 2008 års förbundsstyrelse ansvarsfrihet i enlighet med förslag i
revisionsberättelsen.
§ 12. Behandling av inkomna motioner:
Motion angående medlemskap i ICU från föreningarna Haninge Power Cheer & Dance, Luleå
Cheer & Dance Team och Musketeers Funky Cheer.
Katrin Chieux föredrar motionen i sammandrag och underlag för förbundsstyrelsens förslag till
beslut. Hans Lövström redogör hur ECA ställer sig i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionen men att FS ges i uppdrag att utreda med RF och
SGF. Om ok därifrån föreslås vidare förhandlingar med ICU. Därefter ett eventuellt extra årsmöte
för stadgeändringar inför beslut om medlemskap i ICU.
Mötet beslutar avslag av motion med ovanstående tillägg i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 13. Presentation av valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2009
Valberedningens ordförande Ulrika Blom presenterar valberedningens förslag. Mötet föreslår
namn utöver valberedningens förslag, därav bordlägges § 14-19 enligt nedan. Interimsstyrelse väljs
fram till att extra årsmöte hålls om ca 4 veckor.
§ 14. Val av ordförande för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2009
Mötet beslutar välja Hans Lövström till ordförande i interimsförbundsstyrelsen fram till nästa extra
årsmöte
§ 15. Val av kassör för förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2009
Mötet beslutade välja Mikaela Arturén till kassör i interimsförbundsstyrelse fram till nästa extra
årsmöte.
§ 16. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2009
Mötet beslutar välja Astrid Ahnlund, Luleå, Maria Lindberg, Göteborg, Valerie Lundberg, Piteå,
My Schüldt, Nacka, Christina Nilsson, Göteborg, och Carolina Johansson, Stockholm, till
ledamöter i interimsförbundsstyrelsen fram till nästa extra årsmöte.
§ 17. Val av suppleanter till förbundsstyrelsen verksamhetsåret 2009
Mötet beslutar att välja Katrin Chieux, Stockholm, och Marni Lambeck, Uppsala, till suppleanter i
interimsförbundsstyrelsen fram till nästa extra årsmöte.
§ 18. Val av revisor för verksamhetsåret 2009
Frågan bordlägges.
§ 19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen, verksamhetsåret 2009
Frågan bordlägges.
§ 20. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2009
Sofia Blom föredrar förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009.
§ 21. Godkännande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2009
Mötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förslag.
§ 22. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2010
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2010, dvs 800 kr per förening och år.
Mötet beslutar att godkänna förbundsstyrelsens förslag.
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§ 23. Övriga frågor
Utmärkelser utdelas till Musketeers Funky Cheer för två EM guld!
Sofia Blom överlämnar TK dokument till Hans Lövström att lämna vidare till ny TK ordförande.
§ 24. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 16.50. Nytt extra hålls om ca 4 veckor i Stockholm.

Ordförande:
__________________________________________
Hans Lövström
Sekreterare:
__________________________________________
Eva Maartmann
Justerare:
___________________________________________
Maria Lindberg
Justerare:
___________________________________________
Åsa Hammarsten
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