Årsmötesprotokoll fört vid Friskis & Svettis ordinarie årsmöte
sönd den 20 september 2020.

1. Då föreningens nuvarande ordförande Lotta Mårtensson inte kunde närvara, hälsade
föreningens kassör Maria Söderberg alla välkomna och öppnade mötet.
2. Röstlängden fastställdes.
3. Helena Dahlsjö valdes till årsmötesordförande och Karina Puusaari till mötessekreterare.
4. Mikael Hagesäter och Pia Max Hansen valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Årsmötet ansågs utlyst enligt stadgarna.
6. Föredragningslistan godkändes. Ordförande Helena Dahlsjö gick igenom procedurreglerna.
7. Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna utan kommentar.
8. Anne-Sophie Samnegård gick igenom verksamhetsberättelsen och Maria Söderberg gick
igenom förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
9. Kassör Maria Söderberg läste upp revisionsberättelsen.
10. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
12. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 2021:
Vuxen 200 kr/år
Under 20 år: 100 kr/år
13. Inga inkomna propositioner.
14. Inga inkomna motioner.
15. Maria Söderberg presenterade verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
16. Inget arvode för styrelse och revisorer.
17. Till styrelsens och föreningens ordförande på ett år valdes Karina Puusaari (nyval).
18. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lennart Björk (nyval), Jerrie Kristensson (omval) och
Magnus Eriksson (nyval).
Till styrelsesuppleant på ett år valdes Matz Olofsson (nyval) och Lotta Mårtensson (nyval).
19. Till ordinarie revisorer på ett år valdes Rune Björk (omval) och Cecilia Ransvi (omval).
Till revisorssuppleant på ett år valdes Mikael Delbrant (omval).
20. Valberedningens arbetsordning godkändes.
21. Till valberedning på ett år valdes Anne Kristiansson (sammankallande, omval), Pia Andersson
(omval) samt Jessica Bengtsson (nyval).
22. Övriga frågor
- Maria Söderberg bjöd in alla på årsmötet för en kort visning av vårt gym efter mötet.
- Fråga om in- och utpassering till gym uppkom. Matz Olofsson förklarade att inpassering
kommer att ske både med kort och tag.
- Jerrie Kristiansson redogjorde kort för prisförslag på gymkort och övrig träning.
- Önskemål om fler morgon/förmiddagspass kom upp. Schemagruppen kommer att titta
på möjligheten att utöka fm-pass främst utifrån tillgängliga ledare.
23. Årsmötets ordförande Helena Dahlsjö tackade för dagens möte, önskade oss lycka till med
vår gymsatsning och avslutade därmed årsmötet.
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