
Swedish  Surfing  Association

Mötesprotokoll  SSA  årsmöte,  del  1,  2021-22,  2021-11-20,  k1.09.00.  Plats:  Via  Messenger.

1. Mötet  öppnades.

2. Upprop  och  fastställande  av röstlängd  för  mötet.

Godkändes.

3. Fråga  om  mötet  har  utlysts  på rätt  sätt.

Mötet  har  utlysts  korrekt.

4.  Fastställande  av dagordningen.

Godkändes  av samtliga  närvarande.

5. Val  av ordförande  samt  sekreterare  'för  mötet.

Till  Ordförande  för  mötet  valdes  Thomas  Berggren  och sekreterare  Peter  Gibson.

6. Val  av  justeringsmän,  som  jämte  ordföranden  skall  justera  mötesprotokollet,  samt

rösträknare.  Till  justeringsmän  valdes  Thomas  Berggren  och  Peter  Klang.  Rösträknare

Peter  Klang.

7. Styrelsens  verksamhetsberättelse  samt  resultat-  och  balansräkning  för  det seriast

Verksamhetsåret.  Preliminär  verksamhetsberättelsen  presenterades  på mötet.  Resultat  och

balansräkning  redovisade  av Kassör  Peter  Klang.

8. Revisorernas  berättelse  över  styrelsens  samt  ett ekonomiskt  bokslut  redovisas  på en extra

stämma  i januari.  Frågan  om  ansvarsfrihet  är planerad  till  januari  då en ekonomisk

redovisning  för  2021  kan  ges i sin helhet.

9. Frågan  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen  för  den tid  revisionen  avser.

Ar  planerad  till  januari  då en full  verksamhetsberättelse  och  ekonornisk  redovisning  kan

ges.

10. Fastställande  av medlemsavgifter.

Medlemsavgiften  är fortsatt  100  SEK/År.  (Obs  att motion  kommer  inlämnas  till  mötet  i

Januari  där  möjlighet  till  individuellt  medlemsskap  stryks)

Medlemsavgift  för  förening  500 SEK/År.

Tävlingslicens  IOO SEK/År.

11. Fastställande  av verksamhetsplan  samt  budget  för  det kommande  verksamhetsåret.

Då  det  på gnind  av Corona  är svårt  att bedriva  varsamheten  enligt  normala  rutiner,  blir

årets  verksamhets  plan  begränsad  i sin omfattning.

Under  2022  ska SSA  arrangera  SM.
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SSA  ska  även  se över  möjligheten  till  att  utbilda  domare.  Förfrågan  ska  gå till

medlemtnarna  om  intresse  den  utbildningen.

Då  förhandling  med  sponsorer  fortfarande  på(,år  är någon  budget  ej fastställd.  Så snart

eventuella  sponsoravtal  är klara  komrner  en verksarnhetsplan  och  budget  att  presenteras

för  medlernrnarna.

12. Val  av:

a)  Föreningens  ordförande,  tillika  styrelsens  ordförande,  för  en tid  av  två  (2)  år, väljs

jämna  år;

b)  Kassör  för  en tid  av  två  (2)  år, väljs  jämna  år;

c)  Vice  ordförande  -  Ej detta  år;

d)  Sela'eterare  - Ej detta  år;

e)  Tävlingsansvarig  för  en tid  av ett  (1)  år;

f)  Eventuella  ytterligare  max  l Ledamot  för  en tid  av  ett (l)  år;

g)  Två  suppleanter  för  en tid  av ett  (1)  år;

h)  En  (l)  revisor  jämte  suppleant  för  en tid  av ett  (l)  år, i detta  val  får  inte  styrelsens

ledamöter  delta;

i)  Två(2)medlemmariförbundetivalberedningenförentidavett(1)år,avvilkaen

skall  vara  sammankallande;

j)  Två  (2)  stycken  styrelsemedleinmar  väljs  till  firnnatecknare  som  tecknar  firma  var  för

sig.

Valberednitxgens förslag

Ordförande:
Kassör:  Peter  Klang

Valberedningen

Petter  Carlweitz  och  Kenny  Bergander.

Förslag  till  Revisor  saknades  till  mötet.

Då  endast  styrelsens  medlemmar  deltog  på  mötet  beslutades  det  att  bordlägga  frågan  om

val  till  styrelse  till  Årsmötets  del  2 i Januari.

Datum  för  extrastämman/årsmötet  del  2 är satt  till  2022-01-22.  Tid  och  plats  ej fastställt.

13.  Inkomna  motioner.

Inga  inkomna  motioner.

14. Övrigt
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SSA  bcliövcr  byta  sin  postadrcss  då nuvarandc  adress  qj kan anväindas  pä gnmd  av nytt
hyresavtal.  SSAs  [örslag  iir att använda  Thoinas  Bcrggrcns  1icinadrcss  lillsvidarc.
,Adrcss:  C/O  Tl'iomas  Berggren,  Ccntra!gatan  3, 74432  I-{eby

Tliom;i.s  !)crggren  skall  1äinnar  in cn motion  1?5r behandliiig  till  [Extrastämman  årsmöte  de1.2.
Fe5rs1aget til)  motion  iir  att övcrgå  till  att bara  acccptcra  Rircningar  som medlctnmar.

Stockholin  2021-01-09
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