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L.

lngrid Westerlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Carl Arosenius valdes

3.

lngrid Westerlund valdes till sekreterare för mötet

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Mia Söderberg valdes tilljusterare och Ulrika Smitt rösträknare för mötet

6.

Dagordningen faststä lldes

7.

Mötet har blivit utlyst enligt gällande stadgar

8.

lngrid Westerlund gick igenom verksamhetsberättelsen, bilaga 1, där två tillägg togs
upp på mötet: även KM iterräng hölls och Hanna Vilhelmsson och Daimler stod som

till ordförande för mötet

-

bordläggs och återupptas vid eventuella voteringar

segrare samt att vi även höll en HLR-kurs där många medlemmar deltog. Därefter
gicks förvaltningsberättelsen, bilaga 2, igenom. Resultatet lör 2016 stannade på ca 25 000 kr, trots ett fint resultat eftertävlingar, då vi gjort många medlemsaktiviteter

under året samt även inhandlat en del nytt hindermaterial

9.

Revisorernas berättelse redogjordes av Elisabeth lllés. Föreningen håller bra ordning
och har fortsatt god ekonomi, se bilaga 3, och styrelsen föreslås full ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2016
10. Balans- och resultaträkningar är utan anmärkning
11. Styrelsen beviljades enhälligt full ansvarsfrihet för 20L6
L2. Jennica Rosander omvaldes

till ordförande iföreningen på L år

13. Val av övriga styrelseledamöter:

-

Viveca Räim och Cathrine Berglind avgår

lngrid Westerlund, Susanna Blomberg och Anna Cornéer har ett år kvar
Jenny Söderberg väljs om på två år
Mia Söderberg och Stefan Sundström väljs in i styrelsen på två år

14. Elisabeth lllés och Herman Arosenius omvaldes till revisorer för 2OL7
15. Ulrika Smitt och Jens Arosenius omvaldes till valberedning fö¡ 2Ot7

16. Styrelsen utser ombud för SvRFs och distriktets allmänna möten samt ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud vid behov
L7

.lnga höjningar från förbund är aviserade så årsavgifter ligger kvar på samma nivå
även kommande år

L8. Det fanns inga inkomna motioner eller ärenden
19. Mötet avslutades
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