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IKSU Sport, Helsingfors

Se närvarolista

Arsmötet fastställer röstlängden, 65 röstberättigade, enlig närvarolista. (

Efter redogörelse fran Maria Wallin-Wâllberg finner stämman ârsmötet behörigt
utlyst.

Väljer mötet Anders Wallström till mötesordförande samt Stellan Boström
som sekreterare.

Väljer ärsmötet Staffan Byström samt Jan Aman till justerare, tillika
rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

Ärsmötet fastställer föreslagen dagordning med den ändring att frâga om
hedersmedlem flyttas fran punkt 13 till punkt 16 (övriga fragor).

Ärsmötet godkänner verksamhetsberättelsen som härmed läggs till
handlingama.

Margareta Eriksson-Lif och Joakim Jansson föredrar styrelsens
förvaltningsberättelse.

Patrick Birgersson, auktoriserad revisor, föredrar revisionsberättelsen varefter
den läggs till handlingama.

Ärsmötet beslutar fastställa ârsredovisningen samt föreslagen disposition av
ârets vinst enligt förvaltningsberättelsen.

Arsmötet beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for den tid revisionen
omfattar.

Ärsmötet fastställer styrelsens förslag om en oförändrad medlemsavgift, 50 kr
for verksamhetsâret 2014.

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

Fôrslag fràn styrelsen

Anders Rebbling och Agneta Andersson presenterar styrelsens förslag till
stadgeändring. Ärsmötet beslutar godkänna förslaget. Det noteras att förslaget
skall tas upp pä nästa ârsrnöte for ytterligare ett godkännande innan det vinner
laga kraft.
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Väljer ârsmötet enhälligt Maria Wallin-Wâllberg till ordförande for en tid av ett
(1) är.

Valberedningens förslag: Anna Hellgren, omval, samt Anders Rebbling
omval.
Väljer ärsmötet enligt valberednings förslag Anna Hellgren och Anders
Rebbling tilliedamöter for en tid av tre (3) M.

Väljer ârsrnötet, enligt valberedningens förslag, Johan Lindholm, Johanna Cory
och Jonas Nordin till suppleanter for en tid av ett (1) âr enligt ovanstäende
turordning.

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

Väljer ärsmötet Asa Hagner, samrnankallande/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.

Ársmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till direktiv for hel- eller
delägda bolag.

Till ârets IKSU-it utses IKSU Kampsport. Speciellt har arrangemanget Sommar-
mattan engagerat manga barn och ungdomar.

Till hedersmedlemrnar utses Stellan Boström och Hans Sundberg.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Efter mötet uppvaktas medlemmar/lag for sportsliga prestationer under aret i
olika tävlingssamrnanhang.
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