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Mötet öppnandes av ordförande Lars af Klintberg
Lars af Klintberg valdes till ordförande att föra förhandlingarna,
och Annika Florén Granfalk utsågs till mötets sekreterare
Mötets behöriga utlysande godkändes
Dagordning godkändes av mötet
Röstlängden fastställdes till 18 medlemmar
Till justerare tillika rösträknare valdes att jämte ordförande justera
årsmötes-protokollet Gunilla Kling och Birgitta Johansson
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Lars af Klintberg
och godkändes av mötet
Balans- och resultaträkning fördrogs av ordförande Lars af
Klintberg och revisorns berättelse fördrogs av revisor Anne
Zetterqvist
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2019, med tillägget att styrelsen
ska utvärdera tävlingarna och dess utformning, samt om
samarbete med andra föreningar skall fortgå
Verksamhetsplan och budget godkändes av mötet
Inga motioner har inkommit
Inga motioner till riksårsmötet behandlades, ombuden ombeds ta
ställning
Mötet fastställde medlemsavgiften för nästkommande år följer SIF
avgiftshöjning om det blir någon, dock höjs stödmedlemsavgiften
till 125 kr år 2021
Mötet fastslog att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter och 2
suppleanter
Mötet valde:
Anna-Lena Berg till ordförande (nyval 1 år),
Sara Ewerth - ledamot (ej val, 1 år kvar)
Anki Österlund - ledamot (ej val, 1 år kvar)
Inger Sjödin - ledamot (nyval 2 år)
Anne-Jeanette Ljungberg - ledamot (nyval 2 år)
Lars af Klintberg - ledamot (nyval 2 år)
Åsa Ygland -ledamot (nyval 2 år)

Beatrixe Evertson – ledamot, ungdom (ej val, 1 år kvar)
c.
Kamilla Gaude - Suppleant (nyval 1 år)
Michael Löfberg - Suppleant (nyval 1år)
d. Till revisorer valdes Anne Zetterqvist (omval 1år) och Anita Forsell
(nyval 1 år) till revisorssuppleant Birgitta Johansson (omval 1år)
e.
Till valberedning valdes Rose-Marie Cederborg och Sofie Sjödin, de
hittar själva ytterligare en medlem i valberedningen där Sofie
Sjödin är sammankallande
f.
Mötet valde Beatrixe Evertsson, Victoria Guldbrandsen Evertsson
och Anna-Lena Berg till ombud till SIF riksårsmöte 28/3 samt Lars
af Klintberg till suppleant till detta.
g. Mötet valde också Sara Ewerth, Annika Floren Granfalk och Lars
af Klintberg till representanter på StIFs årsmöte 5/3.
16. Övriga i förväg anmälda frågor, inga frågor
17. Övrig information, ingen övrig information
18. Mötets avslutande
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