
Protokoll från årsmöte 2014 i Solö Sim-Skoleförening, org.nr 814401-1593 
 
Tid: Torsdagen den 31 juli 2014, kl. 17.15 – 17.50 
Plats: Hos Nils Matsson och Louise Angleryd i Segerboda  
Närvarande: Kenneth Stefansson, Lena Hultin, Nils Matsson och Louise Angleryd ur styrelsen. Jessica Alm och 
Sofie Morger var närvarande medlemmar. 
 

1. Röstlängden fastställdes genom igenkännande. 
2. Fråga om mötet var utlyst på rätt sätt: Kallelse hade satts upp vid badplatsen, skickats ut via mail till 

styrelsen och fanns på hemsidan i god tid före mötet. Årsmötet godkände kallelsen. 
3. Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.  
4. Till mötesordförande valdes Nils och till mötessekreterare valdes Louise. 
5. Sofie Morger valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 
6. Årsbokslut 2013, budget och verksamhetsplan 2015 föredrogs helt kort av Louise och Nils. 
7. Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna utan kommentarer. 
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året enligt revisorns förslag. Resultatet disponeras 

enligt styrelsens förslag. 
9. Medlemsavgifter för 2015 fastställdes till oförändrat 50 kr för den första familjemedlemmen och 10 kr för 

varje tillkommande medlem per familj. 
10. Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till åtta stycken för kommande valperiod. 
11. Följande valdes: 

a) Ordförande för ett år – Nils Matsson (omval) 
b) Övriga ledamöter för två år - Kenneth Stefansson och Louise Angleryd (båda omval) 
c) Nyval av Annika Wahlgren, Jessica Alm och Sofie Morger, för ett år 
d) Kvarstår ytterligare ett år gör: Lotta Öijer Thalén och Lena Hultin 
e)  Revisor jämte suppleant för ett år – Kristina Österman resp. Svante Österman (omval) 
f) Valberedning utsågs inte, men ”namnbanken” kan utvecklas genom att samtliga inblandade håller 

öron och ögon öppna efter engagerade föräldrar 
12. Behandling av inkomna förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem: - Inga ytterligare förslag fanns 
13. Övriga frågor –  
14. Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 
 

Vid pennan  Mötesordförande  Justerare 
 
 

Louise Angleryd  Nils Matsson  Sofie Morger 
 


