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§1

Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 32 röstberättigade medlemmar

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelsen utgick den 24 februari 2022, handlingar har funnits tillgängliga på klubbens hemsida sedan den 8
mars. Årsmötet fastställde att mötet utlysts på rätt sätt.

§3

Fastställande av föredragningslista
Utställd föredragningslista godkändes. Övriga frågor behandlades utanför mötet.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Daniel Linde utsågs till ordförande för mötet.
Eva Wennerberg utsågs till sekreterare för mötet.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
Ingemar Voss och Ulla Pressing utsågs till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen redovisades och kommenterades
§ 6b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
Årsredovisningen med intagen resultat-och balansräkning gicks igenom och kommenterades.
§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Årsmötet ansåg att inget fanns att tillägga till revisorernas rekommenderade ansvarsfrihet, och beslöt att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

§8

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av överskott respektive underskott i
enlighet med balansräkningen
Styrelsens förslag har tillstyrkts av revisorerna.
Årsmötet fastställde de i årsredovisningen intagna resultat-och balansräkningarna, samt beslutade att
föreningens resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden 2021-01-01-2021-12-31

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner eller förslag från medlemmar eller styrelsen fanns att behandla.
§ 11 Avslutning av mötet
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för intresset, samt uttryckte styrelsens uppskattning
och tack till alla som genom sina ideella insatser verkar för föreningens bästa.
Malmö 22-03-15
Vid protokollet

Justeras

_____________________________ ______________________________
Eva Wennerberg, sekreterare
Daniel Linde, ordförande

_____________________________ ________________________________
Ingemar Voss justerare
Ulla Pressing
justerare
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