
   

  

     Flen 2015-06-04 

Dagordning SÖIBF Årsmöte 2015 

 

Plats: Flens bibliotek, Flen 

Datum: Torsdag 4 juni kl 19.00 

 

§  1.  Årsmötets öppnande.  
SöIBF:s ordförande Jan Berg öppnade mötet. 

 

§  2.  Upprop av ombud, fastställande av röstlängd.   
Röstlängden fastställs, och godkändes av mötet. 

 

§  3.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.  
 Mötet godkände utlysandet. 

 

§  4.  Fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§  5.  Val av ordförande för mötet.  

 Stefan Johansson valdes till ordförande för mötet. 

 

§  6.  Val av sekreterare för mötet.  

 Simon Parkman valdes som sekreterare för mötet. 

 

§  7.  Val av två protokolljusterare.  

 Tor Bratland och Patrik Nilsson valdes att justera protokollet. 

 

§  8.  Val av erforderligt antal rösträknare.  

 Tor Bratland och Patrik Nilsson valdes till rösträknare. 

 

§  9.  A) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

14/15 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. 

 

B) Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för 14/15 

Förvaltningsberättelsen gicks igenom och godkändes. 

 

§ 10.  Revisorernas förvaltningsberättelse. 

 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 

  

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  

 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning. 

 

§ 12. Godkännande av budget. 

 Budgeten gicks igenom och godkändes. 

 

§ 13.  A) Val av två ledamöter för en tid av två år.  

Valberedningens ordförande Mikael Listam tar ordet. Therese Jonsson och 

Jörgen Lidström väljs som ledamöter för två år.  

 



   

  

B) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år.  
Marie Strömfalk väljs in. 

 

C) Val av två suppleanter för en tid av ett år.  

Mikael Listam och Stefan Johansson väljs för en tid av ett år. 

 

§ 14.  Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år. 

Arne Lundberg väljs som revisor och Johan Sundholm som revisorssuppleant.  

 

§ 15.  Val av ordförande och två ledamöter i valberedning för en tid av ett år.  
 Marcus Jansson och Per Lindahl väljs in. 

 

§ 16.  Val av ombud och suppleant till SIBF årsmöte.  

 Styrelsen utser det inom sig. 

 

§ 17.  Val av ombud och suppleant till DF årsmöte.  

 Styrelsen utser det inom sig. 

 

§ 18.  Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2015/16.  
 Verksamhetsplan godkändes. 

 

§ 19.  Behandling av inkomna motioner och propositioner.  

 Motion angående förening med enbart sammandragslag justeras enligt förslag. 

Motion angående valberedningens framtida sammansättningar godkändes. 

Mikael Listam, Marcus Jansson och Tor Bratland väljs som ansvariga för 

”lottningen” av valberedningssammansättningarna för respektive år. 

Proposition angående distriktslagsverksamheten och hur den kan finansieras 

drogs tillbaka av SöIBF:s styrelse till detta årsmöte, men tar upp samma fråga 

igen vid ordförandekonferensen under våren 2016. 

 

§ 20.  Årsmötets avslutande. 

SöIBF:s ordförande Jan Berg avslutar mötet. 

  

 

Flen 2015-06-04 

 

Mötets ordförande:   Sekreterare:   

Stefan Johansson   Simon Parkman 

 

_________________________  __________________________ 

 

 

Justerare:     Justerare: 

Tor Bratland    Patrik Nilsson 

 

_________________________  __________________________ 

 


