PROTOKOLL ÅRSMÖTE 17.10.2021
Öppnande av mötet
1.Fastställande av röstlängd för mötet.
Deltagarlista skickades runt, på mötet närvarade 9 medlemmar, framkommer av
bilaga i detta dokument.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mikaela Lingonblad väljs till ordförande och Henny Hammar-Eriksson till sekreterare.
3.Val av två protokolljusterare och rösträknare.
Ella Bäckman och Julia Eriksson valdes till rösträknare samt protokolljusterare.
4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet har i god tid satts ut, enligt stadgarna, på föreningens Facebook och hemsida
samt påminnelser i sportens kom ihåg i Ålands tidningen samt Nya Åland.
5.Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
6.Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Verksamhetsberättelse samt bokslut för perioden 1.8.2020-31.07.2021 föredrogs och
godkändes.
7.Verksamhetsgranskarens verksamhetsgranskningsberättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Ordförande föredrog revisionsberättelse, som utförts av Dan-Erik Woivalin.

8.Fastställande av bokslutet och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
verksamhetsgranskningen avser.

Det beslöts att bokslut samt verksamhetsberättelsen fastställs per 31.7.2021. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Noterades, att styrelsens medlemmar ej deltog i detta
beslutsfattande.
9.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår och fastställande av medlemsavgiften för det kommande
året.
Mikaela Lingonblad föredrog budget och verksamhetsplan. Beslut att fastställa
verksamhetsplanen och budgeten togs. Medlemsavgiften fortsätter med 10€ per
medlem/säsong.
10.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga inkomna motioner att behandla.
11.Val av:
a. föreningens ordförande för en tid av ett år.
Beslöts att styrelsen på konstituerande möte inom sej utser ordförande
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen konstaterade att: Mikaela Lingonblad, Magnus Kalvik, Ia Colerus, Kjell
Hansen, Anders Larsson samt Mikaela Söderberg är avgående. Valberedningen föreslår
omval på Kjell Hansen och Anders Larsson. Samt nyval av Nina Peippo, Charlotta
Sandell samt Björn Karlsson.
Mötets beslut: Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen
kommer således under kommande verksamhetsår ha följande ordinarie medlemmar:
a. Kjell Hansen (omval) b. Anders Larsson (omval), c. Pia Eriksson (sittande) d. Peter
Wahlstedt (sittande)
e. Jan Metsola f. Charlotta Sandell (nyval) g. Björn Karlsson (nyval) h. Nina Peippo
(nyval)

c. eventuella fyllnadsval till styrelsen för en tid av ett år
inget fyllnads val
d. 2 (två) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
Valberedningen har tillfrågat Magnus Kalvik (omval) , Christer Andersson (nyval) samt
Agneta Roos (ny val) att vara suppleanter för ett år, vilket understöddes på mötet.

e. Minst en verksamhetsgranskare och en suppleant (ersättare) för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Valberedningen hade tillfrågat Dan-Erik Woivalin att fortsätta, vilket understöddes på
mötet, ingen suppleant utsågs.

f. 3 ledamöter i valberedningen för en tid ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
Som ny valberedningen utsågs Marcus Måtar samt Mikaela Lingonblad (ordförande).
g. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
Styrelsen får inom sej besluta på konstituerande möte vem som får vara ombud.
Årsmötet kan besluta att styrelsen inom sig utser föreningens ordförande för kommande
verksamhetsår.
12.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte varit med i kallelsen till mötet.
13.Mötet avslutades kl.15.15. Alla beslut var enhälliga.
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Protokoll justerare, Ella Bäckman
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