
SS04 årsmöte 2020-10-05 
Möte 

Årsmöte Solna Sundbybergs Simsällskap 04 

Tid och Plats 

Via Teams 2020-10-05 

Deltagare 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet fastställde röstlängd enligt närvarolistan. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Jan Sigurdh valdes till ordförande och Lars Reuterskiöld till sekreterare för 
årsmötet.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Lars Hennert valdes till protokolljusterare och till rösträknare för årsmötet. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Årsmötet fastställde att årsmötet har utlysts på korrekt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

Årsmötet godkände föredragslistan. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Jonas Hägerhäll presenterade verksamhetsberättelsen för 2019 (se bilaga 1). 
Årsmötet faställde verksamhetsberättelsen för 2019. Beslutet var enhälligt 

 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste räkenskapsåret 

 
Jonas Hägerhäll presenterade årsredovisningen för 2019 och redogjorde för 
denna (se bilaga 2).  Årsmötet faställde förvaltningsberättelsen för 2019. 
Beslutet var enhälligt 



 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret 

Jonas Hägerhäll sammanfattade utfallet av revisionsberättelsen (se bilaga 3).  
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Beslutet 
var enhälligt 

9. Fastställande av medlemsavgifter 

Årsmötet beslutade att medlemsavgifter för år 2020 skall vara oförändrade, 
dvs 250 kr för enskild medlem, 450 kr för familj och 0 kr för 
simskolemedlem. 
 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets- /räkenskapsåret 

 
Jonas Hägerhäll presenterade verksamhetsplanen för 2020 (se bilaga 4). 
 
Jonas Hägerhäll presenterade budget för 2020 (se bilaga 5). 
 
Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget för 2020. 

 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 
Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
 

12. Val av styrelse 
 

Valberedningens förslag presenterades av Jan Sigurdh. 
 
Årsmötet valde enhälligt följande;  
 
• Jan Sigurdh till föreningens ordförande för en tid av 1 år 
• Lars Hennert till ordinarie ledamot i 2 år 
• Monica Höglind till ordinarie ledamot i 1 år 
• Urban Jakobsson till ordinarie ledamot i 2 år 



• Lars Reuterskiöld till ordinarie ledamot i 2 år 
• Marie Aglert till ordinarie ledamot i 1 år 
• Silvana Balcanovic till ordinarie ledamot i 1 år 
• Tommi Lindqvist till suppleant för 1 år 
• Madeleine Segerbrand till revisor för 1 år 

 
• Jan Sigurdh och Monica Höglind till valberedning för en tid av 1 år 

 
Årsmötet hänförde val av SDF-ombud till styrelsen. 

13. Mötet avslutas 
 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade årsmötet som avslutat. 
 
 
 
 
 
-----------------------------   -------------------------- 
Jan Sigurdh    Lars Reuterskiöld 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
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Lars Hennert 
Justeringsman 
 
 


