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Årsmötesprotokoll SRTK 2022-03-03
(kl. 18:00 digitalt via Teams)

Mötet öppnas av sittande ordförande
Ordförande Marie Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Fastställande av röstlängd
12 röstberättigade medlemmar deltog vid mötet. Se sid 3 bilaga 1.
Utöver dessa deltog 2 representanter från SDHK med yttranderätt.
2. Val av ordförande för mötet
Styrelsens förslag är Sara Nordin från SDHK.
Mötet beslutade att Sara Nordin valdes till mötesordförande.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet
Annika Stjärneving är styrelsens anmälan om sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet
Förslag på Niina Tjernlund och Ulrika Brattberger Ekstrand. Mötet beslutade enhälligt
att Niina Tjernlund och Ulrika Brattberger Ekstrand valdes att tillsammans med
mötesordförande justera protokollet.
5. Fråga om mötet behörigen blivit utlyst
Mötet har varit utlyst i behörig tid på klubbens hemsida, facebook och instagram.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Mötet fastställde dagordningen enligt framlagt förslag.
Inga övriga frågor har inkommit.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp.
Mötet beslutade att godkänna denna som lades till handlingarna.
8. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp.
Mötet beslutade att godkänna denna som lades till handlingarna.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes och mötet beslutade att vinsten skulle
balanseras i verksamhetsåret 2022.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
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11. Presentation av och beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplan lästes upp.
Mötet beslutade att godkänna denna som lades till handlingarna.
12. Val av ordförande för en tid av 1 år
Valberedningens förslag är Marie Johansson.
Mötet beslutade enhälligt att Marie Johansson omvaldes som ordförande.
13. Val av ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningens förslag är Charlotte Ekman och Emma Lithner. Mötet beslutade
enhälligt att Charlotte Ekman och Emma Lithner omvaldes som ledamöter.
14. Val av suppleanter för en tid av 1 år samt tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag är Viktoria Rinkous som 1:e och Lena Anjou som 2:e. Mötet
beslutade enhälligt att Viktoria Rinkous som 1:e och Lena Anjou som 2:e valdes som
suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant för en tid av 1 år
Valberedningens förslag är Per Landström som revisor och Lisa Henze som
revisorssuppleant. Mötet beslutade enhälligt att Per Landström och Lisa Henze
omvaldes som revisor och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning för en tid av 1 år varav en sammankallande
Förslag är sittande Ilze Danningsson, Johanna Jönsson och Yvonne Sandberg-Åberg.
Mötet beslutade enhälligt att Ilze Danningsson som sammankallande, Johanna Jönsson
och Yvonne Sandberg-Åberg valdes till valberedning.
17. Beslut om omedelbar justering av § 12 - § 16
Mötet beslutade att punkterna omedelbart justeras av mötesordförande och
protokollsjusterarna.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen.
Mötet avslutas
Mötesordförande tackades för det förtjänstfulla sätt årsmötet letts på.
Styrelsens omvalda ordförande tackade för medlemmarnas förtroende och avslutade mötet.

Annika Stjärneving
Sekreterare för årsmötet

Sara Nordin

Niina Tjernlund

Ulrika Brattberger Ekstrand

Ordförande för årsmötet

Justerare

Justerare
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bilaga 1

Närvaro med rösträtt
1. Anna-Lena Nilsson
2. Annika Stjärneving
3. Charlotte Ekman
4. Emma Lithner
5. Felicia Nilsson
6. Lena Johansson
7. Linda Landström
8. Marie Johansson
9. Michael Bloom
10. Niina Tjernlund
11. Ulrika Brattberger Ekstrand
12. Yvonne Sandberg-Åberg

Närvaro med yttranderätt men ej rösträtt
Agnes Thorlaksdottir, SDHK
Sara Nordin, SDHK
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