Ungdomssektionens årsmöte 7/22015
Närvarande:
Totalt 9 st. personer närvarade
Ordförande:
Klara Söderberg
Sekreterare:
Karin Jäderberg
Protokolljusterare:
Hannah Wallin
Rösträknare:
Kim Sentell
1. Klara Söderberg valdes som ordförande för mötet.
2. Karin Jäderberg valdes som sekreterare för mötet.
3. Alla under 26 år och medlemmar i klubben får rösträtt under mötet. (dvs. alla närvarande)
4. Hannah Wallin valdes till protokolljusterare och Kim Sentell till rösträknare.
5. Dagordningen fastställdes samt upplästes.
6. Det fastställdes att Ungdomssektionens årsmöte 2016 var i laga ordning utlyst.
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes av alla närvarande.
Verksamhetsberättelsen fanns utdelad på lösa exemplar för de närvarande vid uppläsning.
En förkortad version av verksamhetsberättelsen kommer även att läsas upp på styrelsens
årsmöte den 21 februari.
8. Ungdomssektionens bokföring räknas in i stora styrelsens bokföring. Ungdomssektionens
inkomster under året har varit bra och de mesta av pengarna har sparats eller använts till
aktiviteter.
9. Se punkt 8.
10. Ungdomssektionens styrelse beviljades ansvarsfrihet för år 2016.
11. Ungdomssektionens styrelse samt närvarande vid mötet kom fram till att
Ungdomssektionens styrelse ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Suppleanterna
har samma rättigheter som ledamöterna men får dock inte rösta om fulltaligt antal ledamöter
är närvarande vid styrelsens möten.
12. Hannah Wallin valdes som ordförande för Ungdomssektionens styrelse.
13. Övriga ledamöter vilka valdes på en mandattid om 1 år: Karin Jäderberg, Hedvig Åsberg,
Kim Sentell, Alva Lindbergh, Emma Marby och Linnéa Ström
Övriga ledamöter vilka valdes på en mandattid om 6 månader: Ellen Hjort och Mathilde
Nordlin

Titlar såsom sekreterare, SISUansvarig med flera utses på det första av
Ungdomssektionens möten, ett så kallat konstituerande möte.
14. Ungdomssektionens representanter i klubbens styrelse: Ungdomssektionens ordförande;
Hannah Wallin. Personlig suppleant; Karin Jäderberg
15. Ingen valberedning valdes likt tidigare år.
16. Val av Ungdomssektionens ombud till DistriktUngdomssektionen: DUSansvarig; Ellen
Hjort. Övriga intresserade ledamöter är också välkomna.
17. Övriga motioner 

