Årsmöte SRK 202M1-18

I. FaststMa•de
2. Valav

odl

Mötes Ordförande: Tomas ENsson, sekreterare: Yrv•.e Gustafsson

3. Vd avjusterare: Mat&s Klintemanoch LenaFuruhed.
Rösträknare: Yngste

4. Årsmötet
goüändeatt

blivit utW i l.

or&ting

5.
6. Styrel*ß verksamheeberättelsegi&s igenom:
Ekonomi:
2019 var ett normalt år. Överskottet blev

för året.

Medlemmar:
har kgat stabilt under året. Den vänbde ökningen uteblev p.g.a.

Den dåfGa skidsäsorwen. tiger på drygt Im medlemmar.
Materiel
Ingen efterfrågan för tillfället. Komrner gå ut

i augusti och se Om någon vitl ha kEder

Träning:
Bra uppslutning med ca 30 deltagare på varje träning. Mycket uppskattat bhnd alla att

att klubbkalendemuppdaterats så mycket
tränama har stälkr upp så mycket. Ett stort
med träningsinformation.Medlemmarefterfrågan& mer informationom passets
och rekommendation om åknivå Er att underiätta Br ovana åkare att välja pss.
Vi diskuterade ett behov av nytt uppägg ßr nybörjare och kanske speciellt för tjejer
framöver.

Bctema Kontakter:
Läwkidträff har genomförts där man diskuterade nya regkr för Vasa Trofén. Den ersäte
med cup som inberäknar samtl@aDM tävlingar, inklusive rulbkid-DM.
Tävlirw:
GåJörullen instätld.Söder skidan planeras att starta 2020-91-12 om inte corona säger annat.
Göran kommer kalla funktionärer Br Söder skidan.
Har fungerat stabilt den senaste tiden. Kalendern fungerar bra.

Tommie bad om extra inlåg från medlemmar för att hålla sldan levande.

7. Annatsfflhat:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8.

och ekonomisk plan för kommande år:
Mötet godkände budget och tiNika

9. Behandling

styrelsens

Inga förslag från styrelsen

10. Behandltrw

övriga motimer

Inga övre motioner
11.

på ny styrelse godkändes:
Namn
Åsa Degermark
Anna Jogrenius
Göran Hammarsson
Yngve Gustavsson

Ron

Mikael Markstedt

Ordförande (mpal)
Kassör
Extema kontakter/tävflng
Medlemmar
Materiel
Tävling
Träning
Webb/hemsida

Helena Zingmark

Läger

Göran Hil&en
Yng•æGustavsson
Tommie Lindblom

Vald/Omval
2020/2022
2020/2022
2019/2021
2019/2021
2020/2022
2019/2021
2019/2021
2020/2022
2020/2022

Valberedning, två ledamöter som väljs på två år.

Tomas Eriksson
Fredrik Bokfors

2020/2022
2020/2022

Revbor;
Sanna Andersson

2020/2022

12. Ocrigt:
Aktiviteter under pandemin diskuterades.
Träning fortsätter.
Påminn alla att hålla avstånd före/under och efter trånlng.
externa och
Undvik att annonsera på sociala medier att trånlng pågår för att inte locka
visa att det trånas.
Läc in i kalendem att hålla avstånd.
utomhus.
Åsa följer uwecklingen vad gäller rekommendationerför träning
Byt firmatecknare från Tomas till Åsa, Tomas bokar möte.

Yn
Sek

avsson
rare

Lena Furuhed

Juite

Mattias Klintemar
Justerare

