Protokoll fört vid
SSRK Västerbottens ÅRSMÖTE 2015
Datum: 2014-03-15
Plats: Folkets Hus, Umeå
§1 Mötets öppnande
Avdelningens ordförande, Bertil Furberg, förklarade mötet öppnat.
§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades av årsmötet som behörigen utlyst.
§3 Fråga om röstlängd
Samtliga närvarande är medlemmar, röstlängd upprättas vid behov.
§4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Bertil Furberg.
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Ingrid Björne anmäldes.
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare
Till justerare tillika rösträknare valdes Erik Björne och Daniel Stenborg.
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningensmedlemmar
Punkten bordlägges.
§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen kunde fastställas.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bertil Furberg. Efter viss diskussion
godkändes och lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Ulrika Larefalk föredrog bokslut, resultat- och balansräkning som godkändes och lades
till handlingarna.
§10b Uppdras till kassör Ulrika Larefalk att hitta billigare lösning till ekonomiska transaktioner.

§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Ulrika Larefalk föredrog revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13 Verksamhetsplan 2015
Bertil F föredrog verksamhetsplanen. För mer detaljer hänvisades till sektionernas
verksamhetsplaner angående den officiella verksamheten. Mötet godkände
verksamhetsplanen och den lades till handlingarna.
§14 Budget 2015
Kassör Ulrika Larefalk föredrog förslag till budget. Mötet godkände styrelsens förslag
till budget för 2015. Det är f n brist i kassan. Ärendet har behandlats och utbetalning på
5000 kr ska göras från respektive sektion. Vid behov meddelar kassören styrelsen och
beslut om åtgärd fattas där.
§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutade att tillämpa lägsta gällande statlig norm för reseersättning samt att
inga traktamenten ska betalas ut.
§17 Val av 3st styrelseledamöter (2år)
Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Omval: Susanna Johansson, Ulrika Larefalk. Nyval: Björn Bjuggren.
§16 Val av ordförande
Till ordförande för 1 år valdes Bertil Furberg.
§18 Val av 2 suppleanter till styrelsen samt beslut om tjänstgöringsordning för dessa
Till styrelsesuppleanter valdes:
Omval: Ingrid Björne Nyval: Daniel Stenborg
Tjänstgöringsordning enligt bokstavsordning sorterat på efternamn.
§19 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Revisorer ordinarie: omval: Birgitta Holmkvist, vakant. Uppdras åt Umeåsektionen att
föreslå revisor från Umeå senast den 2015-04-15. Ansvarig Ulrika L.
Revisorssuppleanter: inga förslag fanns.
§20 Val av valberedning
Sektionsstyrelserna verkar som valberedning till avdelningen. Förslag ska ha inkommit
senast 2016-01-31.
§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-20
Det beslöts om omedelbar justering av punkterna 16-20

§22 Val av representanter till Fullmäktige (1 st) samt suppleant (1 st).
Bertil F undersöker vem som kan åka.

§23 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet
eller som anmälts till avdelningsstyrelsen
Inga ärenden fanns.
§24 Aktuella motioner till Fullmäktige
Mot.1 Bifalles ej.
Mot.2 Bifalles ej
Mot.3 Bifalles
Mot.4 Bifalles ej
Mot.5 Bifalles ej
Mot.6 Bifalles ej
Mot.7 Bifalles
Mot.8 Bifalles
Mot.9 Bifalles
Mot.10 Bifalles
§25 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna
Bertil F föredrog avtalet. Beslutades att avtalet löper vidare på 1år.
§26 Former för uttagning till Lag-SM
Anmälan görs till retrieveransvarig. Slutgiltig uttagning görs under WT-liknande
former en vardagskväll.
§27 Övriga frågor
 Deltagare i funktionärsträffen bestäms på konstituerande mötet.
§28 Mötets avslutande
Bertil Furberg förklarade mötet avslutat.
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