Lidingö, 2018-06-16

Extra Årsmöte ÖSM-kommittén
§1

Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare för mötet
Jonas Wiberg valdes till mötets ordförande och Patrik Manlig till sekreterare

§2

Upprättande av förteckning över närvarande kretsrepresentanter att utgöra röstlängd
Kretsrepresentanter:

Adjungerad:
§3

Jonas Wiberg, Södermanland
Daniel Kron, Stockholm
Hans Granath, Västmanland
Tor Kangas, Gävleborg
Stefan Siitari, Dalarna
Fredrik Hallgren, Östergötland
Fredrik Bladh, Uppsala
Jan Edmundson, Gotland
Patrik Manlig (sekreterare)

Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
Mötet valde Daniel Kron (Stockholm) och Stefan Siitari (Dalarna) till att justera
protokollet.

§4

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§5

Föredragning av AU:s berättelse över föregående års verksamhet
I huvudsak behandlades frågan under det ordinarie årsmötet. Sedan dess har medaljer
beställts och ordförande Jonas Wiberg har ansökt om organisationsnummer för
kommittén.

§6

Föredragning av kassörens redovisning för motsvarande tid samt därtill hörande
revisionsberättelse.
Kassören är ej närvarande, men har tillhandahållit en redovisning för 2017 samt ett
förslag till budget för 2018. Se bilaga 1.
Revisionsberättelsen lästes upp, bokföringen befanns vara i god ordning. Se bilaga 2.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för AU:s ledamöter för den tid som berättelse och redovisning
avser
Mötet beslutar att bevilja arbetsutskottet ansvarsfrihet.

§8

Val av ledamöter till ÖSM-kommitténs AU på ett eller två år
Ordförande, 1år:
Ledamot, 2 år:
Kvarstår till 2019:

§9

Jonas Wiberg, Södermanland
Lena Sjögren, Dalarna (kassör)
Patrik Manlig, Gävleborg (sekreterare)

Ev. val av adjungerande ledamöter
Inga fler ledamöter ansågs nödvändiga.

§ 10

Val av revisor samt revisorssuppleant på ett år
Frågan behandlades under det ordinarie årsmötet och togs inte upp på mötet.

§ 11

Fastställande av avgifter till ÖSM-kommittén
Frågan behandlades under det ordinarie årsmötet och togs inte upp på mötet.

§ 12

Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar till under § 8 valda funktionärer
Inga arvoden ska utgå. Beslöts att ersätta direkta kostnader.

§ 13

Behandling av frågor rörande innevarande års tävlingsarrangemang
Medaljer beställda och distribueras på kretskonferens/förbundsmöte.

§ 14

Behandling av frågor rörande nästkommande års tävlingsarrangemang
Inga frågor behandlades.

§ 15

Övriga frågor
Beslutas att byta bank till Swedbank.
Val av Firmatecknare
Beslutades att Kassör och Ordförande, var för sig, ska vara firmatecknare.

§ 16

Årsmötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

..................................................................
Jonas Wiberg, mötesordförande

..................................................................
Patrik Manlig, sekreterare

..................................................................
Daniel Kron, justerare

..................................................................
Stefan Siitari, justerare

