
 
 

 

Protokoll fört vid 
Årsmöte för Sigtuna Legends 

Cheerleadingförening 
2014-10-06 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes till 15 personer 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötesordförande valdes Toni Cedermark och till mötessekreterare valdes Carin 

Herrmann 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till justerare valdes Emelie Schönberg 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet var behörigt utlyst 

5. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Carin Herrmann föredrog verksamhetsberättelsen för den gånga året. Inga synpunkter 

framkom och berättelsen lades till handlingarna. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret 

Carin Herrmann föredrog förvaltningsberättelsen för det gånga året. Inga synpunkter 

framkom och berättelsen lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Carin Herrmann föredrog revisorernas berättelse då revisor Sven Knutson inte fanns på plats. 

Inga synpunkter framkom och berättelsen lades till handlingarna. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

Medlemsavgiften för 2014/2015 är oförändrad. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

Årsmötet godkände föreslagen verksamhetplan och budget. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga förslag eller motioner fanns att behandla. 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år 

Till ordförande valdes Marina Lundin. 



 
 

 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av av 2 år 

Till ledamöter på 2 år valdes Toni Cedermark och Anne-Lie Engwall. 

c) 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 

Till suppleanter valdes Petra Valente och Angelica Lehto. 

d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år 

Till revisor valdes Sven Knutson. Till revisorssuppleant valdes Christina Nilsson. 

e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till 

ordförande 

Till ordförande i valberedningen valdes Jessica Wallin Gustavsson. 

Till ledamot i valberedningen valdes Isabella Bergvik. 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

Ordförande: ______________________________________________________________________ 

Sekreterare: ______________________________________________________________________ 

Justerare: ______________________________________________________________________ 
  



 
 

 

Bilaga 1 – Röstlängd 

1. Åsa Viklund (företräder Emma Viklund) 

2. Erik Viklund (företräder Hanna Viklund) 

3. Maria Grip (företräder Ebba Grip) 

4. Olivia Naili 

5. Emelie Schönberg 

6. Petra Valente (företräder Ellinor Valente) 

7. Anne-Lie Engwall (företräder Ellen Engwall) 

8. Peggy Cussil (företräder Lova Cussil) 

9. Melisa Ulusoy 

10. Christina Melin (företräder Fanny Melin) 

11. Helena Pettersson (företräder Isabella Lövgren) 

12. Marina Lundin 

13. Jessica Wallin Gustavsson 

14. Toni Cedermark 

15. Carin Herrmann 


