
       PROTOKOLL 

       2017-02-19 

Årsmöte 

 

Tid  2017-02-19 kl, 18.00 

Plats  Studiefrämjandets lokaler, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 

Närvarande Christina Lidström, Lillemor Nordlander, Carolina Eriksson, Ulrika 

Nilsson, Tove Nilsson, Simone Nilsson, Stina Backerholm, Linnea Öberg, Angelique 

Karlsdotter, Felicia Moberg, Susanna Hermansson, Victoria Stolpe, Annika Forsgren, 

Linda Nyström 

 

 

Dagordning 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Godkännande av föredragslistan 

 Godkändes 

 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 

 En månad innan utlyses behöriga möte på Facebook och Hemsida. 

 Alla närvarande har rösträtt 

 

4. Val av ordförande att föra handlingarna  

 Sittande ordförande Christina Lidström valdes. 

 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

 Mötet valde Felicia Moberg  

 

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

årsmötesprotokollet 

 Mötet valde Victoria Stolpe och Linda Nyström 

 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

 Mötet godkändes 

 

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas 

berättelse 

 Godkändes  

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet 

 



10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

 Sju ledamöter och två suppleanter 

 

11. Val av ordförande på ett år samt val av kassör, sekreterare samt ev. 

ledamöter och suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. 

 Ordförande: Christina Lidström (1 år) 

 Sekreterare: Felicia Moberg (1 år) 

 Vice ordförande: Susanna Hermansson (1 år) 

 Kassör: Lillemor Nordlander (2 år) 

 Ungdomsledamot: Stina Backerholm (2 år) 

Ledamot: Angelique Karlsdotter (1 år) 

 Ledamot: Linnea Öberg (2 år) 

 Suppleant: Victoria Stolpe (1 år) 

 Suppleant: Carolina Eriksson (2 år) 

 

12. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år 

 Revisorer: Simone Nilsson och Ulrika Nilsson 

Revisorssuppleanter: Vakant 

 

13. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa 

 18 Mars kl 13.00 (Best Western Plus Stockholm, Bromma) 

 Ingen av de närvarande vid årsmötet kände sig manad att åka, 

 om någon känner att de vill, ta kontakt med styrelsen. 

 Sista anmälningsdag 11 Mars 

 

14. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 

 Annika Forsgren, sammankallande (1år) 

 Lotta Wallgren (1år) 

 

15. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år 

 Mötet ändrade medlemsavgifterna för nästkommande år med ett tillägg på  

SIFs avgift med 50kr. Om SIFs medlemsavgift för 2018 är oförändrad kommer 

Viljas medlemsavgift att bli enligt nedanstående lista 

Typ av 

medlemsskap 

Totalt att 

betala 

Tillfaller 

SIF 

Tillfaller 

VILJA 

Senior 450 kr 400 kr 50 kr 

Ungdom (0-18 år) 250 kr 200 kr 50 kr 

Familj 600 kr 550 kr 50 kr 



Introduktionsmedl

em 
300 kr 300 kr  0 kr  

Stödmedlem 100 kr   100 kr 

 

16.  Motioner till riksårsmöte 

 Inga motioner finns. Kan vara en idé att börja tänka på en motion inför 

 nästa år då den måste vara inne senast i januari. 

 

17. Övriga i förväg anmälda frågor 

● Facebook- och hemsideansvarig.  

 Stina Backerholm fortsätter. 

● IOL (IdrottOnLine) ansvarig.  

 Christina Lidström  

● IOL- utbildning.  

 Det finns intresse för en utbildning inom IOL, de måste 

 vara minst tre anmälda och närvarande för att det skall bli av. 

 Utbildningen är gratis.  

● Viljas framtid. 

 Det finns funderingar på att lägga ner föreningen nästa år då 

bland 

 annat intresset för aktiviteterna som föreningen anordnar inte är 

 tillräckligt, vi kommer dock försöka ett år till. 

 

 18. Övrig information. 

  Medlemsmöte, preliminärt, 9/4 kl, 18.00 i Studiefrämjandets lokaler. 

Mer information kommer. Under medlemsmöte kommer aktiviteter att 

tas upp och planeras inför sommaren. 

 

 19. Mötet avslutades 

 

  

 


