
Årsmöte Lysekils simsällskap 2018-03-27, Gullmarsborg 
 
§1. Öppnande av möte – Linn Delin öppnar mötet, läser upp motiveringar till årets raket och                
årets simmare.  
Årets raket: Tea Jälevik 
Årets simmare: Tilda Holmberg 
Simmarna kommer att motta sina utmärkelser efter träningspasset den 10 april, tillsammans            
med sina simmarkompisar. 
 
§2. Fastställande av föredragslistan – föredragslistan fastställes. 
 
§3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Till ordförande valdes Linn Delin. Till              
sekreterare för mötet valdes Therese Söfting Bergstedt. 
 
§4. Val av person att jämte ordföranden justera protokollet. Till justerare valdes Jonas             
Holmberg. 
 
§5. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet. Mötet ansågs vara behörigt utlyst           
via anslag i Gullmarsborg, på hemsidan och via föreningens Facebooksida. 
 
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks         
igenom av Linn Delin och den godkändes. 
 
§7. Revisorernas berättelse för 2017. Föreningens revisor June Magnusson har meddelat oss            
årets revisionsberättelse. Eva gick igenom årsberättelsen och den godkändes. Styrelsen          
tilldelas ansvarsfrihet från revisorn. 
 
§8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt beslut om årets saldo. Resultat- och             
balansräkning fastställdes och godkändes, likaså föreningens saldo. 
 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för           
verksamhetsåret 2017. 
 
§10. Val av ordförande för ett år. Linn Delin valdes till föreningens ordförande. 
 
§11. Val av två ledamöter på två år, två suppleanter på ett år och två suppleanter på två år. 
 
I tur att avgå: 
Marina Oksjö (suppleant) Arne Bodestig (suppleant) 
Jonas Holmberg (ledamot) Veronica Almqvist (suppleant) 
Rickard Bengtler (ledamot)  
 
Peter Holmqvist avgår ett år i förtid (egentligen 2019). 
 
 
 
 
Omval: 



Rickard Bengtler (ledamot två år), Rickard valdes till ledamot på två år, till 2020. 
Jonas Holmberg (ledamot två år), Jonas valdes till ledamot på två år, till 2020. 
Arne Bodestig (suppleant två år), Arne valdes till suppleant på två år, till 2020. 
 
 
Nyval: 
Linda Bäckvall (ledamot ett år), Linda valdes till ledamot på ett år, till 2019. 
Evelina Carlsson (ledamot ett år), Evelina valdes till ledamot på ett år, till 2019. 
Camilla Bengtler (suppleant ett år), Camilla valdes till suppleant på ett år, till 2019. 
Stina Ström (suppleant på två år), Stina valdes till suppleant på två år, till 2020. 
 
 
§12. Val av en revisor (två år, till 2020) och revisorssuppleant (ett år, till 2019).  
Nyval: Jannike Björsell, Jannike valdes till revisor på två år, till 2020. 
Omval: Malin Petzäll, Malin valdes till revisorssuppleant på ett år, till 2019. 
 
§13. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor: 

a) Förslag till verksamhetsplan för år 2018, verksamhetsplanen för 2018 godkändes. 
b) Förslag till budget för år 2018, förslaget godkändes. 

 
§14. Val av valberedning för 2018.  
Som förslag gavs Veronica Almqvist, förslaget godkändes. 
 
§15. Motioner från medlemmar. Inga motioner har inkommit. 
 
 
Mötet avslutades. 
 


