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Årsmötesprotokoll
Plats: Bennings möteslokal, Hovslagarvägen 3 b, Sollentuna
Tid: 18.30 – 21.00
Johan Hedman hälsade alla medlemmar välkomna, och förklarade årsmötet öppnat.
1) Fastställande av röstlängd
17 st närvarande och röstberättigade.
2) Val av mötesordförande och mötes sekreterare
Till ordförande valdes Johan Hedman och sekreterare Sussi Granelli
3) Val av protokolljusterare och rösträknare
Mötet valde Ketil Turner och Anitha Gunnarsson
4) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet är behörigt utlyst
5) Fastställande av föredragningslista
Punkt 11 ströks och ersattes med punkt 8 B
6a) Verksamhetsberättelse för 2009
Berättelsen lästes av ordförande och godkändes av mötet.
6b) Förvaltningsberättelse för 2009
Mats Cardell redogjorde för balans och resultaträkning för räkenskapsåret, vilken godkändes av mötet.
På begäran från en årsmötesdeltagare förs till protokollet en not om att styrelsen frångått fastställd budget
och ej kallat till extra årsmöte för fastställande av avsteg från budgeten för investering i nya kanoter.
7) Revisionsberättelsen för 2009
Revisionen lästes av ordföranden, och föreslog årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet genom majoritetsbeslut.
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8b)Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (4 st)
Motion nr 1: Förslag till ändrade avgifter för 2010
Mötet biföll styrelsens förslag att behålla nuvarande medlems- och kanotplatsavgifter samt att införa en
studentavgift enligt motionens förslag.
Mötet avslog motionens förslag om ett borttagande av kölista för kanotplats.
Mötet avslog motionens förslag om ett avskaffande av köplatsavgift för hyra av kanotplats.
Mötet godkände styrelsens förslag att nya styrelsen beslutar om kursavgifternas storlek.
(majoritetsbeslut: 12 röster för, 2 st emot, 3 st nedlagda).
Motion nr 2: Förslag till ny extern kontakt (SSIF) för året 2010
Mötet beslöt bifalla motionen, men att styrelsen har rätt att besluta om avgiften.
Motion nr 3: Förslag om underhåll och utbildning för 2010
Mötet beslöt bifalla motionen om HLR-kurs för öppethållare.
Mötet beslöt bifalla motionen om underhåll/reparationer och uppdrar till styrelsen att finna lämplig ansvarig.
(Lars Norberg anmälde sig till reparationsgruppen)
Motion nr 4: Mötet beslutade avslå motionen och gav nya styrelsen ansvaret att organisera öppethållning,
bryggiläggning, upptagning samt funktionärs-skap vid Sollentunaloppet och skridskotull på bästa sätt.
9) Fastställande av medlemsavgifter
Mötet godkände styrelsens förslag att behålla nuvarande avgifter, samt ett tillägg om en studerandeavgift
(studentlegitimation krävs)
10) Verksamhetsplan och behandling av budget för 2010
Johan Hedman redogjorde för verksamhetsplanen och Mats Cardell för budgeten 2010
Mötet godkände verksamhetsplan och budget.
11) ersattes av punkt 8b
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12a) Val av 3 ledamöter på 2 år:
Mötet valde: Johan Hedman, Anders Wallander och Sussi Granelli
b) 2 suppleanter på 1 år i nedanstående ordning:
Mötet valde: Åsa Forslund och Krister Eriksson
c) Val av revisorer på 1 år:
Mötet valde: Anders Håkansson och Mikael Jonshammar
d) Ledamöter till valberedning på 1 år:
Mötet valde: Till ordförande Ketil Turner och Clas-Ivan Östberg
e) Ombud till SDF
Mötet beslöt att nya styrelsen utser ombud
13) Övriga frågor
-Förslag från Elin Löfberg att införa en ”kortare” motionssträcka på Norrviken Runt. Mötet biföll förslaget.
-Diskussion om sommarcafé
Mötet diskuterade försäljning i kombination med torsdagsträningar/tjejpaddling/temakvällar med teknikinslag
för att få till en levande föreningsverksamhet och träffpunkt mellan klubbmedlemmar, multisportare och andra
besökare. Inga beslut togs.
14) Mötet avslutades
Johan Hedman tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.
Vid protokollet: Sussi Granelli

Justeras: Ketil Turner

Anitha Gunnarsson

Närvarande: Åsa Forslund, Clas-Ivan Östberg, Petter Östberg, Filip Stridh, Johan Stridh, Patrik Ström, Anders
Wallander, Elin Löfberg, Sverker Björling, Anitha Gunnarsson, Mats Cardell, Johan Hedman, Sussi Granelli, Ketil
Turner, Lars Norberg, Daniel Oswald, Hans-Göran Persson.
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