ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsåret 2018
Tid
2019-03-09 kl. 16.40-17.40
Plats
Linnéuniversitetet, Växjö
Närvarande föreningar
Freemotion IK, Gymmix Växjö, Gränna AIS, Skatelövs GF, Sölvesborgsgymnasterna, Eksjö GS, Hvetlanda GF,
Huskvarna GF, Väckelsångs IK, GF Spänst Alvesta, Hultsfreds GK, Skillingaryds IK.
§ 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 och mail.
Årsmötet beslutade att mötet varit behörigen utlyst.
§ 5. Val av mötesordförande.
Till ordförande för årsmötet valdes Anna Iwarsson, Stockholm.
§ 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 Gun Ståhl, Hovmantorp och Sandra Örmander, Hultsfred.
§ 8 a. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Linda Lindgren.
§ 8 b. Ekonomisk årsredovisning.
Åse Åkesson föredrog balans- och resultatrapport för 2018. Årets resultat visade en vinst, vilket Åse förklarade
med många välbesökta aktiviteter och utbildningar under 2018.
§ 8 c. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen presenterades av revisor Anette Lilja och lades till handlingarna.

§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för GF Sydosts styrelse.
Årsmötet beviljade Gymnastikförbundet Sydosts styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 10. Valberedningens förslag om arvode för styrelsens valda ledamöter.
Årsmötet beslutade att styrelsen får fördela 10 000 kronor i arvoden för innevarande år.
§ 11. Behandling av motioner inlämnade av föreningar.
Inga motioner att behandla.
§ 12. Behandling av propositioner från GF Sydosts styrelse
Inga propositioner att behandla.
§ 13. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år.
Linda Lindgren redogjorde för verksamhetsplanen utifrån fem fokusområden;
1. Träning i fokus
2. Anpassade och utvecklade träningsmiljöer
3. Utbildning för utvecklat ledarskap
4. Förenklad och förbättrad administration
5. Eget regionalt fokusområde
Gruppträningskommittén presenterade sig och vad de har för tankar inför framtiden.
Barnkommittén presenterade sig och sina tankar inför kommande år.
Trupptävlingskommittén presenterade sig och sina verksamheter (tävlingar, domare, fristående).
Budgeten presenterades av Åse Åkesson.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.
§ 14. Val av styrelseordförande.
Till styrelseordförande för en tid av 1 år valdes Linda Lindgren, Tranås.
§ 15. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes:
Louise Lockström, Hultsfred - omval
Henrik Follin, Ljungby - omval
Jerry Karlsson, Skillingaryd - nyval
§ 16. 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.
§ 17. 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 Anna Svensson, Växjö - omval
Till ledamot valdes Emma Karlsson, Grimslöv - nyval
§ 18. Val av valberedningssamordnare för en tid av ett år.
Till valberedningssamordnare valdes Helena Ohlson, Emmaboda - nyval
§ 19. Val av ombud till Gymnastikförbundets förbundsmöte, Smålandsidrottens, Blekinge idrottsförbunds,
SISU Blekinges årsmöten.
Årsmötet beslutade att ge i uppdrag åt styrelsen att utse ombud.

§ 20. Utdelning av medel ur Bo Hernells fond samt avtackningar.
Ännu har inga ansökningar kommit in. Ansökningstiden är förlängd till den 30/4. Stipendiet är på 1000 kronor.
§ 21. Styrelsen meddelar datum och plats samt värdförening för nästa årsmöte.
I Växjö senast den 15:e mars.
§ 21. Avslutning och avtackning.
Anna Iwarsson avslutade mötet.
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