Avesta Simsällskap
Metropoolen
774 81 Avesta
org.nr. 882000-3195

Extra årsmöte Avesta Simsällskap
Datum:

2013-03-26

Plats:

Krylbo Elektra

Närvarande:

Wafa Alaish
Catrine Andersson
Ann-Kristin Antonsson
Jan Bergkvist
Christer Collheim
Micke Forslund
Stefan Hedberg
Inger Hendel
Kristina Hunter
Ann Johansson
Bengt Owetz
Jimmy Owetz
Heidi Sjungargård
Lars-Åke Strömberg
Marie Strömberg
Petronella Thunström

1.

Mötets öppnande
Jan Bergkvist öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2.

Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt närvarolista.

3.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Jan Bergkvist valdes till mötets ordförande och Kristina Hunter till sekreterare.

4.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Micke Forslund valdes till protokolljusterare och Stefan Hedberg till
rösträknare.

5.

Fastställande av föredragningslista
Föreslagen föredragningslista godkändes.

6.

Val av ledamöter
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av ordförande, kassör och tre övriga
ledamöter samt minst två suppleanter.
Komplett styrelse kunde ej väljas vid det ordinarie årsmötet. Nedanstående
punkter behandlades därför vid detta extra årsmöte.
a) val av föreningens ordförande för ett år
Ingen ordförande valdes. Under kommande verksamhetsår delas
ordförandes uppgifter av övriga styrelseledamöter.
Val av ny ordförande skjuts upp till nästa årsmöte.

b) val av föreningens kassör för två år
Niklas Nilsson valdes till kassör. Niklas deltog inte på mötet men har
accepterat uppdraget i två år framåt.

c) val av ledamöter
Förslag på kandidater från valberedningen är:
Petronella Thunström (1 år)
Anki Antonsson (2 år)
Stefan Hedberg (1 år)
Kjell Sved (1 år)
Jimmy Owetz (2 år)
Micke Forslund (2 år)
Bengt Owetz (2 år)
Valberedningens förslag godkändes enhälligt.
d) val av suppleanter
Valberedningens förslag är:
Jan Bergkvist (1 år)
Kristina Hunter (1 år)
Catrine Andersson (2 år)
Valberedningens förslag godkändes enhälligt.
e) val av revisorer och suppleant
Punkten behandlades och godkändes vid ordinarie årsmöte. Se
årsmötesprotokollet.

f) val av två ledamöter till valberedningen
Mike Gustafsson utsågs till ledamot i valberedningen. Ytterligare ledamot
utses av styrelsen under verksamhetsåret.

g) val av ombud till SDF-möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
Styrelsens ledamöte samt tränare utsågs att agera ombud till ovanstående
möten.
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h) val av simmarrepresentanter
Som simmarrepresentanter kvarstår föregående års representanter utöver
Julia Bergkvist och Moa Strömberg som avgår. Tränarna får i uppdrag att
hitta ytterligare flickor som kan ingå i denna grupp.
•
•
•
•
•
•
7.

Victor Castillo
Wille Hedberg
Karl-Oskar Hendel
Karl Hunter
Wilma Strömberg
Samuel Sved

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla deltagare och mötet avslutades.

Sekreterare

Protokollet justeras och godkänns

..........................................................
Kristina Hunter

...............................................................
Micke Forslund
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