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Årsmötet öppnades av ordförande Mari Lundberg.
Till mötesordförande valdes Emma Sjöquist.
Till mötessekreterare valdes Louise Sandberg.
Två rösträknare tillika justeringsmän valdes, Mona-Lisa Åkerström och Marie Lydell.
Mötet svarade ja på frågan angående om mötet har utlysts i behörig ordning.
Dagordningen godkändes.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Louise Sandberg och godkändes av årsmötet.
Resultat- och balansräkning redovisades av Mari Lundberg och godkändes av årsmötet.
Revisionsberättelsen lästes upp av Mari Lundberg och godkändes av årsmötet.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2011 blir 5300 kronor i grundarvode samt
mötesarvode blir 800 kronor per dag i max 10 dagar.
Valberedningen avgick utan att ersättas på årsmötet 2010 därför finns inget förslag på
förtroendeposter. Sittande styrelse har tagit fram förslag på två suppleanter Emma
Sjöquist och Karin Edler.
Årsmötet valde Mari Lundberg till styrelseordförande (2012).
Årsmötet valde suppleanterna Marie Lydell och Mona-Lisa Åkerström till ordinarie
styrelseledamöter (2012) , omval av ordinarie styrelseledamöter Elisabeth PietiläHolmner (2013) och Anna Zlatevska (2012).
Årsmötet valde Emma Sjöquist och Karin Edler som suppleanter (2013).
Innevarande år har det inte funnits någon valberedning då föregående valberedning
avgick utan att ersättas. Årsmötet beslutade att från och med 2011 föreslås avgående
styrelseledamöter till valberedningen. Årsmötet valde Annika Eisen och Louise Sandberg
till valberedning (2012).
Det har inte funnits någon medlemrevisor under 2010. Inga förslag på medlemsrevisor
har inkommit. Inget beslut togs angående medlemsrevisor.
Beslut om stadgeändringar togs av ett enigt årsmöte. De nya stadgarna går att läsa i sin
helhet på SgSS hemsida: www.SgSS.se
Inga motioner har inkommit.
Inga övriga frågor.
Årsmötet avslutades.

Sekreterare Louise Sandberg

