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Halmstad skateboardklubbs årsmöte 2019-03-31
Protokoll
§1

Ordförande förklarar mötet öppnat

§2

Val av ordförande för mötet
Henrik Cederlund
Val av sekreterare för mötet
Roland Falk

§3

Val av två protokolljusterare
Noah Albrektsson och Daniel Jonsson
Val av rösträknare vid eventuell omröstning
Anna Bresell och Patricia Jacobsson

§4

Har mötet utlyst på rätt sätt?
Ja.

§5

Fastställande av föredragningslista

§6

Fastställande av röstlängd
26 medlemmar är på plats och har därmed rösträtt.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Robin Alfredsson informerar om verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.
Andreas Lidberg informerar om den ekonomiska berättelsen. Se bilaga 2.
Mathias inflikar att vi förlorade intäkter då vi byggde om streetytan under hösten.
Anledningen till beslutet att bygga om under säsong var att vi fick ett bättre pris på
arbetskostnaden från Bryggeriet då.

§8

Revisorernas berättelse
Vi har inga revisorer då vi har förenklad redovisning.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Årsmötet svarar ja.

§10

Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen ger som förslag att avgifter är de samma som innan. Detta godkänns.

§11

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
året
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Verksamhetsplan och budget finns ännu inte specificerade för kommande år. Styrelsens
uppgift blir att få balans i ekonomin genom att dra ned på kostnader som går att kapa.
Styrelsen har redan minskat kostnaderna genom att besluta att vi återgår till att vara en
helt ideell förening, utan anställd. Årsmötet godkänner att vi lägger denna punkt till
kommande styrelse att arbeta vidare med.
§12

Motioner som kommit in i tid till årsmötet
Gubbskate: Styrelsen svarar att vi inte kommer att avsätta någon särskild tid då hallen är
till för endast vuxna, då de inte är en prioriterad målgrupp. Däremot brukar vissa äldre
skejtare ses onsdag- och söndagkvällar och alla som vill är välkomna att haka på.
Bättre kommunikation av öppettider - alla har inte Facebook: Styrelsen svarar att
Facebook-konto inte behövs för att se öppettiderna. Dessa speglas in på startsidan på
hstdskate.se och länken dit finns även som autosvar i FB messenger. Nu när vi är en helt
ideell förening vore det för osäkert att hålla en lapp i hallen uppdaterad då tiderna kan
ändras fort på grund av till exempel sjukdom.

§13

Val av styrelse
Valberedningens förslag till styrelse godkänns av årsmötet:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare:

Patricia "Tiza" Jacobsson
Robin Alfredsson
Anna Bresell
Roland "Rolle" Falk

nyvald på 2 år
nyvald på 2 år
nyvald på 2 år
nyvald på 2 år

Ledamöter:

Hanna Engkvist
Veronika "Shanti" Stellmo
Philip Ljungberg

omvald på 2 år
nyvald på 2 år
1 år kvar

Valberedning:

Henrik Cederlund
Christina Olsson
Mathias Sernklo

1 år kvar
1 år kvar
nyvald på 2 år

Förändringar i styrelsen:
Mathias Senklo avgår som ordförande.
Roland Falk byter uppdrag från vice ordförande.
Andreas Lidberg har avgått som kassör, Anna Bresell har varit tillförordnad.
Daniel Söderberg avgår som sekreterare.
Arthur Maasing avgår som ledamot.
§14

Övrigt
Följande frågor och förslag tar inte årsmötet beslut om, utan tas vidare till kommande
styrelsemöten. Det finns numera en förslagslåda för löpande förslag på förbättringar eller
önskemål till styrelsen. Några av förslagen från lådan läses upp på årsmötet.
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- Justera längd på poster i styrelsen så att alla inte byts ut samtidigt. Svar: Detta måste
i så fall ändras i stadgarna och godkännas på nästa årsmöte. Styrelsen tar med sig
frågan.
- Kan ”Kärlekens miniramp” hittas, byggas ihop och renoveras? Svar: Styrelsen har inte
resurser till detta då vi nyss byggt om, men Philip Ljungberg meddelar att han
kollar upp möjligheten.
- Sänk vertrampen sänks så att fler kan åka i den. Svar: Detta går heller inte ekonomiskt
då vi nyss byggt om.
- Kan vi skaﬀa en soptunna till metall? Svar: Det går tyvärr inte just nu, eftersom det inte
finns någon särskild sortering av metall där vi tömmer våra soptunnor. Släng metall i
soptunnan för brännbart.
Övriga önskemål som styrelsen tar med sig:
- Glass i kiosken
- Automatiska dörrstängare till skatehallen
- Spraymåla skydden i olika färger beroende på storlek
- Laga de plattor som är slitna och sönder
- Nya flyttbara hopp
- Skyddsombud
- Fler medlemsmöten, till exempel ett då vi öppnar för hösten
- Ha en pärm i kassan med bland annat protokoll och information om försäkringar
Frågor:
- Varför har vi öppet för scooter? Svar: Vi får bidrag för det.
- Finns öppettiderna på Instagram? Ja, via en länk till hstdskate.se.
Övrig information från styrelsen:
- Fastighetsägaren kommer och lagar golven i sommar.
- En del av styrelsen ska på en informationskväll om att söka bidrag.
- Protokollet kommer att publiceras på hstdskate.se när det är justerat och länkas till från
Facebook.
§15

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

____________________________________
Henrik Cederlund, mötesordförande

____________________________________
Roland Falk, sekreterare

____________________________________
Noah Albrektsson, justerare

____________________________________
Daniel Johnsson, justerare
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