ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsåret 2017
Tid
2018-03-04 kl. 12.15-13.00
Plats
Spelefanten, Kalmar
Närvarande föreningar
Freemotion IK, Gymmix Lindsdal/Förlösa GoIF, Gymmix Växjö, Hasslö GoIF, Kalmarflickorna, Nättraby AIS,
Skatelövs GF, Tranås GS och Ljungby GK.
§ 1. Öppnande.
Linda Lindgren hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet.
Upprop och fullmaktsgranskning genomfördes. Röstlängden fastställdes.
§ 3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställdes.
§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet har varit utannonserat via hemsidan, mail, Facebook och nyhetsbrev.
Årsmötet beslutade att mötet varit behörigen utlyst.
§ 5. Val av mötesordförande.
Till ordförande för årsmötet valdes Linda Lindgren, Tranås.
§ 6. Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare för årsmötet valdes Anna Jedhammar, Växjö.
§ 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Jonas Nilsson, Kalmar och Gunilla Sjödin, Växjö.
§ 8 a. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Linda Lindgren med inspel ifrån de kommittéer som var på plats på
mötet. Berättelsen godkändes.
§ 8 b. Ekonomisk årsredovisning.
Åse Åkesson föredrog balans- och resultatrapport för 2017. Årets resultat visade en vinst, vilket Åse delvis
förklarade med många välbesökta aktiviteter under 2017. Mer resurser (två konsulenter) under hela året har
visat att det har genererat mer intäkter. Den ekonomiska årsredovisningen godkändes.
§ 8 c. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen presenterades och lades till handlingarna.

§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för GF Sydosts styrelse.
Årsmötet beviljade Gymnastikförbundet Sydosts styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 10. Behandling av motioner inlämnade av föreningar samt propositioner från GF Sydost.
Inga motioner att behandla. Styrelsen har en proposition om förslag på stadgeändringar som Linda föredrog.
Årsmötet beslutade att göra ändringarna.
§ 11. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år.
Linda Lindgren redogjorde för verksamhetsplanen utifrån fyra fokusområden;
1. Förstärk tillgången till anläggningar och attrahera fler ledare
2. Fler stannar kvar, hittar till och kommer tillbaka till gymnastiken
3. Mer tid till gymnastiken
4. Eget regionalt fokus
Budgeten presenterades av Åse Åkesson.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.
§ 12. Val av styrelseordförande.
Till styrelseordförande för en tid av 1 år valdes Linda Lindgren, Tranås.
§ 13. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
Mats Nydesjö, Växjö - omval
Åse Åkesson, Nättraby - omval
Emilia Hildingsson, Grimslöv - nyval
§ 14. Val av en revisor samt en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom GF Sydost för en tid av ett år.
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Anette Lilja, Jönköping - omval. Till revisorssuppleant för en tid av ett år
valdes Britt-Marie Svensson, Tranås - omval.
§ 15. Val av ordförande, två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Till valberedningen för en tid av 1 år valdes:
Till ordförande valdes Joakim Rosqvist, Emmaboda – omval
Till ledamot valdes Gun Ståhl, Hovmantorp - omval
Till ledamot valdes Anna Svensson, Växjö - omval
§ 16. Val av valberedningssamordnare för en tid av ett år.
Till valberedningssamordnare valdes Gunilla Letell, Grimslöv - omval
§ 17. Val av ombud till Gymnastikförbundets förbundsmöte, Smålandsidrottens, Blekinge idrottsförbunds,
SISU Blekinges årsmöten.
Årsmötet beslutade att ge i uppdrag åt styrelsen att utse ombud.
§ 18. Beslut om arvoden till GF Sydosts styrelse.
Årsmötet beslutade att styrelsen får fördela 10 000 kronor i arvoden för innevarande år. Detta för att
styrelsen har ett arbetsgivaransvar.
§ 19. Utdelning av medel ur Bo Hernells fond.
Till årets stipendiat av Bo Hernells Fond har styrelsen valt Lina Greek, Väckelsångs IK.

§ 20. Styrelsen meddelar datum och plats samt värdförening för nästa årsmöte.
I Växjö senast sista mars. Troligtvis i samband med Rörelse Hela Livet-helgen.
§ 21. Avslutning och avtackning.
Jack Lundqvist, Kalmar avtackades för sitt arbete i styrelsen.
Linda Lindgren avslutade mötet.
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