
HOTAGENS SPORTCLUB 

Årsmöte, verksamhetsåret 2021-2022 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Hotagens Sportclub den 24 september 2022 i 

Rötvikens föreningshus. 

 

Närvarande: Gunnar Sandberg, Marie Mundt Sedin, Örjan Sedin och Torbjörn Andersson. 

 

§ 1  Årsmötets öppnande 

 Förklaras årsmötet öppnat och hälsas alla välkomna. 

 

§ 2 Röstlängd 

 Årsmötet beslutar att närvarolistan skall utgöra röstlängd. 

 

§ 3 Årsmötets ordförande och sekreterare 

Årsmötet beslutar välja Gunnar Sandberg till mötesordförande och Torbjörn 

Andersson till mötessekreterare. 

 

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 

Årsmötet beslutar välja Örjan Sedin och Torbjörn Andersson till justerare tillika 

rösträknare.  

 

§ 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

Årsmötet beslutar att kallelse till dagens årsmöte skett i enlighet med 

stadgarna.  

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

 Årsmötet beslutar fastställa dagordningen. 

 

 



§ 7 Verksamhetsberättelse 

Föredras verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 2021-

2022. Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och fastställa 

årsredovisningen. Verksamhetsårets resultat om kronor 51 145:50 överförs i ny 

räkning. 

 

§ 8 Revisionsberättelse 

Föredras revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021-2022. Årsmötet 

beslutar godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-

2022. 

 

§ 10 Medlemsavgifter 

Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna för 2022-2023 skall vara 200:- för 

vuxen (18 år och äldre), 50:- för ungdom (12 – 18 år) samt 300:- för familj. 

Årsmötet beslutar vidare att spåravgiften för helår skall vara 300:- och  30:-

/gång. Betalande medlem betalar ej spåravgift.   

 

§ 11 Verksamhets- och ekonomiplan 2022-2023 

Föredras förslag till verksamhets- och ekonomiplan för verksamhetsåret 2022-

2023. Fokus ligger på fortsatt upprustning av skidspåret i Rötviken och att 

genomföra Vaajmarathon. Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag. 

 

§ 12 Styrelsens förslag och inkomna motioner 

 Noteras att inga motioner har inkommit.  

 

§ 13 Val 

Noteras att Kalle Olsson och Torbjörn Andersson har ett år kvar av sina mandat 

som ordinarie ledamöter. 

Årsmötet beslutar 



att välja Gunnar Sandberg, Marie Mundt och Johan Johansson till ordinarie 

ledamöter för en tid av två år. 

att välja Lars Grelsson till styrelsesuppleant för en tid av ett år 

att välja Gunnar Sandberg till styrelseordföranden för en tid av ett år 

att välja Hans Andersson till ordinarie revisor för en tid av ett år 

att välja Olaf Eisrig till revisorssuppleant för en tid av ett år 

att inte välja en valberedning 

att välja Gunnar Sandberg till föreningens ombud 

 

§ I3 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor är anmälda  

 

§ 14 Avslutning 

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsmötet 

avslutat. 

 

 Underskrifter 

 

Gunnar Sandberg  Torbjörn Andersson 

Ordförande   sekreterare tillika justerare 

 

Örjan Sedin 

justerare 

  

  

  

 

 


