Sektion Halland Syd

Protokoll fört vid avdelningsmöte SSRK Västras sektion Halland syd 2010-02-09
§1.

Årsmötet öppnas
Ordförande Eddie Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2.

Medlemskontroll
Medlemskontrollen hade genomförts efterhand som anmälningarna till årsmötet inkom och
årsmötet förklarade medlemskontrollen genomförd.

§3.

Mötesordförande.
Till ordförande för årsmötesförhandlingarna valdes Hans Berndtsson.

§4.

Mötessekreterare.
Styrelsens val av sekreterare var Gunliz Bengtsson – mötet godkände styrelsens val

§5.

Justeringasmän
till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Roy Larsson och Hasse Larsson att tillsammans
med ordförande justera årsmötets protokoll.

§6.

Mötets utlysande.
Årsmötet hade varit utlyst i medlemstdiningen Apportören och på sektion Halland syds hemsida
och mötet godkände detta förfarande.

§7.

Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag till dagordning .

§8.

Utökning av sektionens upptagningsområde
Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag till att utöka sektionens upptagningsområde till att
omfatta även Varbergs kommun.

§9.

Verksamhetsberättelse.
Sektion Halland syds ordförande Eddie Nilsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det
genomförda verksamhetsåret och årsmötet beslöt att med ett godkännande lägga denna till
handlingarna. Bilaga 1

§10.

Ekonomi
Sektion Halland syds kassör Anette Larsson föredrog kassarapport och bokslutskommentar och
årsmötet beslöt att med ett godkännande lägga detta till handlingarna. Bilaga 2

§11.

Ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Med förbehåll att SSRK Västras revisorer godkänner.

§12.

Verksamhetsplan.
Sektion Halland syds ordförande Eddie Nilsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2010-2011 årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen. Bilaga 3

Sektion Halland Syd
§13.

Styrelse
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, 5 st
ledamöter..

§14.

Val av styrelse
Årsmötet förrättade valen enligt valberedningens förslag och styrelsen valdes på olika år och
samtliga val genomfördes med acklamation enligt nedan:
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

§15.

§16.

§17.

Eddie Nilsson
Anette Larsson
Lars Kjellgaard
Gunliz Bengtsson
Lars Bengtsson
Mariusz Narozny
Marika Olsson

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

1 år
2år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Val av valberedning
Till valberedningen valdes Hans Berndtsson och Olle Nilsson med Olle Nilsson som
sammankallande.
Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit till årsmötet.
Övriga frågor.
Årsmötet beslöt att ändra sektionens namn till enbart sektion Halland.
Årsmötet beslöt att införa en hemortsgräns på 3 mil för styrelsemedlemmarnas resor till möten
Avslutning.
Ordförande tackade mötesordföranden Hasse Berndtsson för ett givande årsmöte och tackade
deltagarna för att de kommit till årsmötet och på detta sätt bidragit till sektion Hallands kommande
verksamhet och avslutade den officiella delen av årsmötet och därefter bjöd sektionen på en
delikat smörgåstårta.
Dag som ovan
…………………..
Sekreterare Gunliz Bengtsson

Justeras:

Ordförande Hans Berndtsson

Justeringsman Roy Larsson

Justeringsman Hasse Larsson

