Protokoll från årsmöte 2010 i Solö Sim-Skoleförening
Tid:
Torsdagen den 22 juli 2010 kl. 17.15 - 18.00
Plats:
Hos Nils Matsson och Louise Angleryd
Närvarande: Åsa Hammarberg, Ann Hedman, Lena Hultin, Kenneth Stefansson, Lotta Öijer Thalén, Nils Matsson och
Louise Angleryd ur styrelsen, samt medlemmarna Jenny Bergman, Eva Hedlund (Runesson), Malin
Österman (äv. simlärare) samt Eva Österman.

1.

Röstlängden fastställdes genom igenkännande.

2.

Fråga om mötet var utlyst på rätt sätt: Kallelse hade satts upp vid badplatsen och fanns på hemsidan en
vecka före mötet. Årsmötet godkände kallelsen.

3.

Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.

4.

Till mötesordförande valdes Nils och till mötessekreterare valdes Louise.

5.

Eva Hedlund valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

6.

Årsbokslut 2009, budget 2010 och verksamhetsplan 2011 föredrogs helt kort av Louise och av Nils.

7.

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna utan kommentarer.

8.

Då personer utanför styrelsen var närvarande, kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Mötet beslöt balansera underskottet i ny räkning.

9.

Medlemsavgifter för 2011 fastställdes till oförändrat 50 kr för den första familjemedlemmen och 10 kr
för varje tillkommande medlem per familj.

10.

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till oförändrat sju stycken för kommande valperiod.

11.

Följande valdes:
a) ordförande för ett år - Nils Matsson (omval)
b) övriga ledamöter för två år - Ann Hedman, Kenneth Stefansson och Louise Angleryd (samtliga
omval). Fyllnadsval efter Åsa Hammarberg, som ställt sin plats till förfogande, skedde genom
nyval av Jenny Bergman för ett år. Lotta Öijer Thalén och Lena Hultin kvarstod ytterligare ett år.
c) revisor jämte suppleant för ett år – Kristina Österman resp. Svante Österman (omval)
d) valberedning (ordförande och suppleant) för ett år – inget val gjordes, men ”namnbanken” kan
utvecklas genom att samtliga inblandade håller öron och ögon öppna efter engagerade föräldrar.

12.

Behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem:
Inga förslag hade inkommit (se följande punkt).

13.

Övriga frågor – förslag till åtgärder:
Några hade reagerat på att Norrtelje Tidning hade fotograferat och publicerat bilder utan att de
berörda godkänt detta och simlärarna var inte medvetna om vad som skedde. NT hade dock
kontaktat Louise vid badet (simlektion pågick). Tidningen skulle kontaktas för kontroll om vad
som gäller vid publicering.
Fotografering planerades till följande dag genom en klasskamrat till Malin (fotoinriktning på
gymnasiet). Ersättning 200:- enligt föregående år.
Till kommande år föreslogs, att om tillströmningen blir lika som 2010, så ska intresseanmälan
(den vanliga anmälningsblanketten märks speciellt och samlas hos ansvarig lärare) kunna fyllas i
för att återkontakt ska kunna tas vid plats i tidigare fulla grupper.

14.

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.
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