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SSA  årsmöte  del.  l,  2020-21  18/11-20  k1.18.00.  Plats:  Via  Messenger

1. Upprop  och  fastställande  av röstlängd  för  mötet.

Godkändes.

2. Fråga  om  mötet  har  utlysts  på  rätt  sätt.

Mötet  har  utlysts  korrekt.

3. Fastställande  av dagordningen.

Godkändes  av samtliga  närvarande

4. Val  av ordförande  samt  sekreterare  för  mötet.

Till  Ordförande  för  mötet  valdes  Peter  Klang  och  sekreterare  Peter  Gibson.

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

rösträknare.

Till  justeringsmän  valdes  Thomas  Berggren  och  X

6.

Fornnellt  redovisas  denna  punkt  årsmöte  del  2 i Jan/Feb

Peter  redovisade  status  för  Ekonomin  och  gav  en surnmering  av den  verksahet  som  bedrivits

unde  2020  fram  till  detta  möte.

Styrelsens  verksamhetsberätte1se  samt  resultat-  och  balansräkning  för  det  senast

Verksarnhetsåret.  Verksarnhetsberätte1sen  presenterades  på  mötet.  Verksarnhetsberätte1se

finns  på att  läsa  på SSA  FB  sida.  Resultat  och  balansräkning  se separat  redovisning  av Kassör

Peter  Klang.

7. Revisorernas  berättelse  över  styrelsens  förvaltning  under  det  senaste  räkenskapsåret.

Denna  punkt  tas på årsmöte  del  2 i Jan/Feb

Frågan  om  ansvarsfrihet  bordlades  till  januari  då en ekonomisk  redovisning  för  2020  kan  ges i

sin  helhet.  En  full  redovisning  av verksarnhetsåret  gavs  där  ingen  närvarande  hade  någon

synpunkt  på  brister.

8. Frågan  om  ansvarsföhet  för  styrelsen  för  den  tid  revisionen  avser.

Denna  punkt  tas på årsmöte  del  2 i Jan/Feb

9. Fastställande  av medlemsavgifter.

Medlemsavgiften  är fortsatt  lOO SEK/År.

10.  Fastställande  av verksarnhetsplan  samt  budget  för  det  kommande  verksamhetsåret.
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Då  förhandling  med  sponsorer  fortfarande  pågår  är någon  budget  ej fastställd.  Så snart

eventuella  sponsoravtal  är klara  kornmer  en verksarnhetsplan  och  budget  att presenteras  för

medlernrnarna.

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

verksarnhets  plan  begränsad  i sin  omfattning.

Under  2021 ska SSA  arrangera  SM  samt  Cold  Water  Classic  på Torö.

SSA  ska även  se över  möjligheten  till  att utbilda  domare.  Förfrågan  ska gå till  medlemrnarna

om  intresse  den  utbildningen

ll.Valav:

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

år; EJ detta  år

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

c. Vice  ordförande  för  en tid  av ett (1)  år, väljs  ojämna  år;

d. Sekreterare  för  en tid  av två  (2)  år, väljs  ojämna  år;

e. Tävlingsansvarig  för  en tid  av ett (l)  år; Enligt  motion  skall  denna  ej

f. Eventuella  ytterligare  max  2 Ledamöter  för  en tid  av ett (1) 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)  medlernmar  i förbundet  i valberedningen  för  en tid  av ett (1)  år, av vilka  en skall

vara

sarnmankallande;

j. Två  (2)  stycken  styrelsemedlernrnar  väljs  till  firmatecknare  som  tecknar  firma  var  för  sig.

Valberedningens förslag

Vice Ordförande: Thomas Berggren för  2år
Sekreterare.' Peter Gibson för  2 år
Svtppleant: Christian Eklander för  2 år

Valberedningen

Petter  Carlweitz  och  Kenny  Bergander.

Förslag  till  Revisor  saknades  till  mötet.

Samtliga  medlemmar  som  har  röstat  stödjer  valberedningens  förslag.

Info:

Som  en konsekvens  av att förslaget  om att SSA  ska återgå  till  kalenderår  i redovisning

röstades igenom av medlemmarna, måste en extrastärnrna ijanuari  månad fö5ande år hållas.
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Följande  förslag  till  motioner  har  kommit  in  från  medlemmar  (1-2).

1. En ny position  inrättas istyrelsen och SUP or@örande är titeln.

2. Vi tar  bort  tävlingsansvarig  och  det  blir  styrelsem  ansvar  som kan delegeras.

Samtliga  medlemmar  som  har  röstat  stödjer  valberedningens  förslag.

12. Öwigt

Samtliga  i styrelsen  vill  gå vidare  med  att gå ihop  med  Svenska  Skateboard  förbundet.

Ett  möte  med  Sv. Skateboard  förbundet  kommer  att hållas.  Peter  Klang  vill  ha synpunkter

från  samtliga  i styrelsen  inför  det  mötet.

Fram  till  1/1-2021  kornrner  de avgående  styre1semedlernmarna  att  jobba  parallellt  med  den

nya  styrelsen.

Stockholm  2020-12-01

Protokollet  justeras  av /Ordf.  Jesper  De Ruvo

Protokollet  justeras  av v Ordf.  Thomas  Berggren/

Stockholm  2020-12-01
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