
Årsmötesprotokoll för Sixbo-Svingens VSF   2022-04-10 

Plats: Café Kårtorp 

Deltagare: 8 st enligt bifogad röstlängd 

 

§1.Mötets öppnande 

 Årsmötet öppnades av sittande ordförande Jörgen Lycke som hälsade alla välkomna 

§2.Val av mötesfunktionärer 

 Till ordförande för mötet valdes Jörgen Lycke. Till mötessekreterare valdes Kent Möller samt till 
justeringsmän valdes Niklas Andersson. 

§3.Godkännande av dagordning 

 Dagordningen för mötet godkändes 

§4.Godkännande av kallelse och mötets behörighet samt upprättande av röstlängd. 

 På frågan om mötes behörighet och kallelse samt röstlängd för mötet så godkändes detta. 

§5. Val av kassör på en tid av 2 år 

Till kassör på en tid av två år valdes Sven-Erik Pettersson 

§6. Val av styrelsesuppleant på 1 år 

Till styrelsesuppleant på en tid av 1 år valdes Magnus Sääw 

§7. Val av 1 person till valberedningen 

Till valberedningen av en tid på 1 år valdes Niklas Andersson. Mötet gav styrelsen i uppdrag att även 
tillfråga Bernt Söderberg om plats i valberedningen. 

§8. Val av revisor på en tid av 2 år 

Till revisor på en tid av 2 år valdes Jens Kälvegren 

§9.  Val av revisorsuppleant på 1 år 

Till revisorsuppleant på en tid av 1 år valdes Tobias Frank 

§10. Val av firmatecknare  

 Till firmatecknare för Sixbo-Svingens VSF valdes ordf. Jörgen Lycke samt kassören Sven-Erik    
Pettersson. 

§11. Verksamhetsberättelses godkännande 

 Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes av mötet och lades till handlingarna. 

§12. Ekonomisk årsredovisning 

 Kassör Sven-Erik Pettersson redovisade ekonomin för det gångna året enligt bifogad redovisning 

 



 

§13. Revisionsberättelse för det gångna året 

 Revisionsberättelse lämnades av revisor Jens Kälvegren samt Åke Johansson och lades till 
handlingarna 

§14. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade därmed ansvarsfrihet för styrelsen 

§15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att ta upp 

§16. Mötets avslutande 

Ordförande Jörgen Lycke tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter följde sedvanligt 

 kaffe med dopp. 

 

Vid protokollet 

 

…………………………………………………………..  ……………………………………………………………… 

Kent Möller, mötessekreterare  Ordf. Jörgen Lycke 

 

Justeringsmän: 

 

 

………………………………………………………………….   

Niklas Andersson    


