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Protokoll Årsmöte 2023 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Sjöbo Fotoklubb 

 

Tid: 2023-02-21 

Plats: Motorklubbens lokal 

 

 

§ 1.  Årsmötets öppnande. 

Per Palm förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.  Årsmötets behöriga utlysande. 

Att årsmötet blivit behörigt utlyst konstaterades. 

 

§ 3. Val av ordförande för årsmötet 

Till ordförande för mötet valdes Per Palm. 

 

§ 4. Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare valdes Andie Lindskog. 

 

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 

Till protokolljusterare valdes Lars Olander och Jörgen Nilsson. 

 

§ 6.  Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7.  Verksamhetsberättelse för det gångna året. 

Föreningens verksamhetsberättelse för 2022 godkändes.  

 

§ 8.  Ekonomisk berättelse. 

Den ekonomiska berättelsen för 2022 godkändes.  

 

§ 9.  Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelse för 2022 godkändes.  

 

§ 10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.  
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§ 11. Förslag om stadgeändring § 16 

Frågan om ändring av stadgar § 16 togs upp på medlemsmöte den 6 

september.  

 Föreningens stadgar § 16 Upplösning har följande formulering;  

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande medlemsmöte, varav ett skall vara årsmöte. Minst en månad skall 

förflyta mellan mötena. 

Om klubben upplöses ska medlen tillfalla RSF. 

  

Förslag till ändring av § 16 Upplösning ny formulering  

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande medlemsmöte, varav ett skall vara årsmöte. Minst en månad skall 

förflyta mellan mötena. 

Vid dessa möten ska även beslutas hur föreningens kvarstående medel efter att 

alla eventuella räkningar och omkostnader är betalda ska hanteras. Likaså ska 

det vid dessa möten beslutas om vad som ska ske med föreningens inventarier.  

 

Det beslöts att bifalla detta förslag vid föreningens medlemsmöte den 10 

januari 2023, vilket även protokollförts.  

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget.  

Nämnda stadgeändring träder i kraft från årsmötets datum.  

 

§ 12.  Övriga motioner och styrelsens förslag 

Fanns inget att ta upp.  

 

§ 13.  Fastställande av årsavgift. 

 Fastställdes att årsavgiften skall vara oförändrad á 250,00 för enskild och 

350 för familj för år 2019. 

 

§ 14.  Val av ordförande på ett år 

(Hittills Jane Lindbladh) 

 Till ordförande på ett år valdes Jane Lindbladh 

 

§ 15.  Val av styrelseledamöter på två år 

 Inga aktuella val.  

 

§ 16.  Val av revisorer 

 (Hittills Per Palm) 

 Till revisor på två år valdes Per Palm 
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§ 17.  Val av valberedning, två personer på ett år   

Till valberedning på ett år valdes Lars Olander och Inga Johansson 

 

§ 18. Övriga frågor 

 Diskussioner kring lokalfrågan och Föreningsdagen som Sjöbo kommun 

 har bjudit in föreningarna till den 29 mars 2023.  

 

§ 19.  Mötets avslutande 

 Mötet avslutades.  

   

 

Vid protokollet Justeras  

 

Andie Lindskog Lars Olander Jörgen Nilsson 

    


