Protokoll vid

Svenska Cheerleadingförbundet
årsmöte
Orgnr: 802404-5869
Tid och plats
Stockholm den 2019-09-15 kl 10.00
Clarion Hotel Sign, Stockholm
1. Mötet öppnas
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
a. Mötet beslutade att antal fullmakter fastställdes till 21 röstberättigade
föreningar.
Närvarande föreningar:
Cheer Future
Action Athletics
Dynamite Cheerleading
Karlstad Gymnastikförening
Twisters Cheer Elite
Luleå Cheer & Dance Team
Gothenburg Cheer one
Sigtuna Legends Cheerleading
GF Uppsalaflickorna
United Movment
Föreningen Cheer Force Allstars Umeå
SOL Gymnastikförening
Cheer Infinity Atheltics
Malmö Allstar Cheer
Musketeers Funky Cheer
Skellefteå Cheerleading Athletics
Kristianstad Starlight Cheer
Arctic Cheer Avalanches
Jönköping Spartans Cheer
Haninge Cheer Elite
Power Cheer Allstars

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
a. Mötet godkände mötets rätta utlysande
4. Fastställande av föredragningslistan.
a. Mötet godkände föredragningslistan
5. Val av mötesordförande.
a. Till mötesordförande valdes Pernilla Eklund.

6. Val av mötessekreterare.
a. Till mötessekreterare valdes Kia Wulff.
7. Val av två (2) protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet samt
erforderligt antal rösträknare.
a. Till justerare, tillika två (2) rösträknare beslutades om Kenneth Norbelie och
Henrik Andersson av mötet.
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
2018/2019.
a. Punkt 2 punkt 4 revideras genom att denna punkt om ECU stryks och
omarbetas.
Verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelse föredrogs av personer från
respektive kommitté och utskott, och godkändes efter ovan revidering av mötet
och läggs till handlingarna. Se bilaga 1
9. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019.
a. Förvaltningsberättelsen föredrogs av förbundets kassör Christina Jarlegren
och godkändes av mötet och läggs till handlingarna. Se bilaga 1
10. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018-2019.
a. Revisorernas berättelse föredrogs av revisorssuppleant Anders Pärhagen och
godkändes på mötet och läggs till handlingarna. Se bilaga 2
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
a. Mötet ger förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mötet fastställer
resultat- och balansräkning som läggs till handlingarna. Se bilaga 3
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för förbundet.
a. Verksamhetsplanen föredrogs av Sten Karlsson. Omformulering av punkten
mästerskap och tävlingar sker. Mötet godkände förslagen verksamhetsplan och
budget som läggs till handlingarna. Se bilaga 4
Vid denna punkt gick Skellefteå Cheerleading Athletics och röstlängden
korrigeras då till 20 röstberättigade föreningar.
b. Budgetförslag drogs av controller Sofie Lewerens och kassör Christina
Jarlegren. Mötet godkände denna budget med notering om att punkt 13
godkännes. Om punkt 13 ej godkännes får FS i uppdrag att återkomma med ny
budget.
13. Behandling av propositioner och motioner.
a. Propositionen föredrogs av kassör Christina Jarlegren. Mötet godkände lagd
proposition om stadändring. Se bilaga 5
14.Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
a. Kassör Christina Jarlegren föredrog förslag om oförändrad avgift. Mötet
beslutade att godkänna FS förslag om att bibehålla avgiften oförändrat avgifter

inför kommande år. Det innebär 2000 kr för ordinarie medlemsförening och 800
kr för nya föreningar. Se bilaga 6
15.Val av kassör på en tid av två år.
a. Mötet valde Christina Jarlegren till kassör på en tid av två år.
16.Val av två övriga ledamöter på en tid av två år.
a. Julia Gustavsson går upp som ordinarie ledamot väljs Patrik Schelin in på ett
fyllnadsval på ett år.
b. Mötet godkänner enligt valberedningens förslag. Se bilaga 7
17.Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
a. Mötet beslutade att välja revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens
förslag. Se bilaga 8
18.Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av två år.
a. Mötet beslutade att välja Thomas Fors och Tina Dahlen till ledamöter i
valberedningen på en tid av två år.
19.Mötets avslutas av mötesordförande Pernilla Eklund

Ordförande Pernilla Eklund

Vid protokollet Kia Wulff

Justerare om Kenneth Norbelie
…

Justerare och Henrik Andersson

