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IKSU Sport, Helsingfors

Se närvarolista

Ärsmötet fastställer röstlängden, 98 röstberättigade, enlig närvarolista.

Efter redogörelse fran Ola Viklund finner stämman ârsmötet behörigt utlyst.

Ärsmötet fastställer föreslagen dagordning efter tillägg för anmäld
informationspunkt under övriga fragor, §14.

Väljer mötet Kurt-Allan Andersson till mötesordförande samt Stellan Boström
som sekreterare.

Väljer ärsmötet Bo Berglund oeh Camilla AIm till justerare, tillika
rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

Ärsmötet godkänner verksamhetsberättelsen som härmed läggs till
handlingama.

Styrelsens ârsredovisning med förvaltningsberättelse godkännes oeh
läggs till handlingama.

Patrie Birgersson, auktoriserad revisor, föredrar revisionsberättelsen varefter
den läggs till handlingarna.

Ärsmötet beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.

Ärsmötet fastställer styrelsens förslag om en medlemsavgift pâ 50 kr för
verksamhetsäret 2012.

Ärsmötet fastställer styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Margareta Eriksson-Lif föredrar styrelsens budgetförslag. Ârsmötet beslutar
godkänna budgetförslaget.



§ 12 Behandling av förslag
och motioner

§ 12 Val
a) ordförande

b) fyllnadsval pâ ett âr

c) ledamöter pâ tre är

d) suppleanter

e) revisorer

f) valberedning

g) ombud

sid 2(3)

Fôrslag fràn styrelsen "Nya stadgar"

Anderz Andersson föredrar styrelsens förslag till nya stadgar. Ärsmötet beslutar
enhälligt att godkänna förslaget, Ärsmötet godkände förslaget vid ârsstämman
2011-03-28 varför beslutet härmed vinner laga kraft.

Vad gäller definitionen av medlemskap beslutar ârsmötet uppdra till styrelsen
att utreda frâgan och komma med förslag till nästa ârsmöte,

Motion nr l. Anders Hâggstrôm, Erik Sjödin "Frysbart träningskort''

Erik Sjödin föredrar motionen.
Anderz Andersson föredrar styrelsens yttrande.
Ârsmötet beslutat, enligt styrelsens förslag, att avslâ motionen men att pâ
Anderz Anderssons förslag skall styrelsen utreda frâgan avseende
konsekvensema och âterkornma med en presentation fore juni mânads utgäng.
Eventuella förändringar kan därför ske forst 2013.

Motion nr 2. Anders Häggström, Erik Sjôdin "Kàrinflytande"

Föredragande, Erik Sjödin, drar tillbaka motionen.

Ärsmötet beslutar uppdra till styrelsen att verka enligt de intentioner som
framgär av styrelsens yttrande till motionen,

Väljer ârsmötet enhälligt Henrik Stenwall till ordförande for en tid av ett âr,

Fyllnadsval for Emelie Sjöholm. Väljer ârsmötet, enligt valberedningens
förslag, Agneta Andersson til1ledamot för en tid av ett (l) är.

Valberedningens förslag: Magnus Ferry (nyval) samt Jörgen Wikström (nyval).
Väljer ârsmötet enligt valberednings förslag Magnus Ferry och Jörgen
Wikström tillledamöter for en tid av tre (3) är.

Väljer ärsmötet, enligt valberedningens förslag, Taru Tervo, Anders Hakansson
och Clive Leddy till suppleanter for en tid av ett (I) âr enligt ovanstâende
turordning.

Väljer ârsmötet Gunder Nyström som lekmannarevisor med Tomas Gustafsson
som revisorssuppleant.

Väljer ârsmötet Asa Hagner, sammankallande/ordförande samt Bo Berglund
och Anderz Andersson till valberedning.

Arsmötet beslutar uppdra till styrelsen att besluta om ombud till SDF-möten
samt övriga möten där föreningen äger rätt att representera med ombud.
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§ 13 Övriga fragor

§ 14 Avslutning

sid 3(3)

Med anledning av medlems förfrägan informerar Bo Andersson om problema-
tiken runt bastufrägan. Bosse gar igenom vilka âtgärder som skall vidtas vad
gäller avfuktning, renoveringar samt utökning av kapaciteten.

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

Efter mötet avtackas mängärige ordföranden Anderz Andersson samt
avgâende styrelseledamoten Bo Berglund med blommor av verksamhetschefen
Margareta Ericsson-Lif.
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