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Årsmötesprotokoll Skogssportens Gynnare den 20 mars 2022 digitalt i Teams kl 16.00-17.10 

 

§ 1 Ordförande Kerstin Tjernlund hälsade alla välkomna och öppnade mötet som hölls digitalt i Teams. 

§ 2 Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden genom upprop och upprättad bifogad förteckning. Totalt 

deltog 13 röstberättigade medlemmar. Röstlängden bifogas. 

§ 3 Mötet beslutade att 2022 års årsmöte är behörigt utlyst. Annonsering har skett på vår egen hemsida 

Skogssportens Gynnare, Facebook och genom separat medlemsutskick. 

§ 4 Mötet godkände dagordningen.  

§ 5 Till ordförande för årsmötet valdes Christer Grunder och till sekreterare valdes Göran Hillgren. 

§ 6 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anders Stenback och Kerstin Karlsson. 

§ 7 Kassören, Britt Forsell Pirozzi, redogjorde för förvaltningsberättelsen samt resultat- och 

balansräkning för Silva JK-fonden. Bifogas protokollet. 

§ 8 Revisorernas berättelse för Silva JK-fonden föredrogs. Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet. Bifogas protokollet. 

§ 9 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för förvaltningen av Silva JK-fonden. Styrelsens 

ledamöter deltog inte i omröstningen. 

§ 10 Styrelsens ordförande föredrog verksamhetsberättelse och kassören redovisade 

förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning och föreningens medlemsstatus för 

Skogssportens Gynnare gällande verksamhetsåret 2021. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna 

verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning avseende Skogssportens 

Gynnare.  

§ 11 Revisorernas berättelse rörande Skogssportens Gynnare redovisades. Revisorerna föreslår att årsmötet 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Bifogas protokollet. 

§ 12 Årsmötet beslutade enhälligt att årets resultat balanseras i ny räkning och att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsens ledamöter deltog inte i omröstningen. 

§ 13 Årsmötet beslutade efter föredragning av Kerstin Tjernlund och Britt Forsell Pirozzi att godkänna 

föreslagen verksamhetsplan och budget för 2022. Verksamhetsplanen och budgeten bifogas 

protokollet.  

§ 14 Inga motioner har inkommit. 

§ 15 Fastställande av medlemsavgifter för 2023. 

Efter förslag från styrelsen, beslutade årsmötet om nya medlemsavgifter. 

Personlig medlem 250 kr 

Förening eller organisation 500 kr 

Årsmötet var helt enigt i frågan. 

§ 16 Årsmötet beslutade att välja om Kerstin Tjernlund till ordförande för Skogssportens Gynnare på 1 år.  
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§ 17 Årsmötet beslutade att: 

som styrelseledamöter för en tid av två år välja:  

Britt Forsell Pirozzi, Malmö  2 år omval 

Mari-Louise Lundgren, Sparreholm 2 år omval 

Marita Skogum, Berghem 2 år omval 

 

Ledamöter som kvarstår: 

Göran Hillgren, Huddinge 1 år  

Mats Klingvall, Umeå 1 år  

Sven-Inge Svensson, Hässleholm 1 år 

§ 18 Årsmötet beslutade att: 

som revisorer i Skogssportens Gynnare för en tid av 1 år välja: 

Paul Norén, Stockholm  omval   

Marianne Thorsson, Ullared  omval 
 

som revisorssuppleant i Skogssportens Gynnare för en tid av 1 år välja: 

Tobias Thorsson, Lindome  omval 
 

som revisorer i Silva JK-fonden för en tid av 1 år välja: 

Paul Norén, Stockholm  omval 

Marianne Thorsson, Ullared  omval 
 

som revisorssuppleant i Silva JK fond för en tid av 1 år välja: 

Tobias Thorsson, Lindome     omval 

§ 19 Årsmötet beslutade att som valberedning för en tid av 1 år välja: 

Jannike Wåhlberg, Falun sammankallande 

Siv Bergander, Eksjö 

Tapani Mattus, Stockholm 

§ 20 Övriga frågor 

Kerstin Karlsson framförde ett varmt tack till föreningen för de projektmedel som gjort tryckningen 

av hennes bok ” Min bana inom idrotten” möjlig. Jeanette Blom från OK Löftan och Anette Önerud 

från OK Ravinen delade med sig av sina erfarenheter från de satsningar de gjort inom sina respektive 

föreningar och som fått stöd i form av projektmedel respektive ledarstipendier genom SG. Båda 

föreningarna tackade för stödet. 

§ 21 Årsmötet avslutades  

Ett varmt tack riktades till mötesordföranden Christer Grunder. 

 

 

Vid protokollet mötesordförande 

  

Göran Hillgren Christer Grunder 

Justeras Justeras 

  

Kerstin Karlsson Anders Stenback 
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