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1 Fastställande av röstlängden 
 Röstlängden fastställdes. Närvarande 35 röstberättigade. 
 
2 Val av ordförande för mötet. 
 Till ordförande för årsmötet valdes Lena Arvidsson. 
 
3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Avdelningsstyrelsen anmälde Lajla Rydberg som protokollförare vid mötet. 
 
4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet. 

Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt Andersson och Roland Jonsson 
 
5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

Alla närvarande var medlemmar i SSRK Gävleborgsavdelning. 
 
6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Årsmötet beslöt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
7 Fastställande av dagordningen. 
 Dagordningen fastställdes av årsmötet.  
 
8 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 
med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs mötesordförande och 
av verksamhetsansvariga.  
Årsbokslut med balans- och resultaträkning föredrogs av Helena Larsson 
Revisorernas berättelse lästes av mötesordförande Lena Arvidsson 
 

9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 

Balans- och resultaträkning fastställdes av årsmötet.  
 

10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 
föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen. 

Avdelningens ordförande Henry Carlsson redogjorde för styrelsens tankar 
kring poängsystem. Beslöts att styrelsen framlägger ett förslag som 
medlemmarna kan ta del av via avdelningens hemsida. Avdelningsstyrelsen 
kallar därefter till extra medlemsmöte för att fatta beslut i frågan 

 
11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen. 
 Årsmötet beslutar att ansvarsfrihet skall ges till avdelningsstyrelsen. 
 
12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till 
 - veksamhetsplan för kommande år 

Verksamhetsansvariga föredrar verksamhetsplanen.  
- rambudget för kommande år  
Helena Larsson föredrar avdelningsstyrelsens förslag till rambudget för 
kommande år 
 
-  villkor för reseersättning till klubbens funktionärer. 
Reseersättningen följer de statliga normerna.  



 
13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen 
samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7). 
  Till ordförande valdes: 
 Henry Carlsson nyval 1 år 
 
 Till ledamöter valdes: 
 Lajla Rydberg omval 2 år 
 Elisabeth Persson omval 2 år 
 Kajsa Hörberg Blom nyval 2 år  
 
 Till suppleanter valdes: 
 Lena Dahlbom  nyval 1 år 
 Ingela Olsson nyval 1 år 
 
14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 8). 
 Till revisorer valdes: 
 Torbjörn Holmgran omval 1 år 
 Margareta Tamm Persson nyval 1 år 
 
 Till revisorssuppleanter valdes: 
 Chris Sommar omval 1 år 
 Christer Harmsund omval 1 år 
 
15 Val av valberedning (enligt § 9). 
 Till valberedning valdes: 
 Bengt Andersson  nyval 1 år sammankallande 
 Anette Lindström  nyval 2 år 
   
 
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 
 Årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 13 – 15. 
 
17 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller 
som anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom 6). 

Avdelningsmötet beslutar att Norra Hälsinglands sektion från och med nu 
skall heta Hälsinglands sektion 

 
18 Övriga frågor (enligt §6 mom 7) 

Inga övriga frågor 
 
19 Mötets avslutande 

Mötesordförande Lena Arvidsson tackar mötesdeltagarna för visat intresse 
och avslutar mötet. 
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