
Umeå Osport Årsmöte 2019-02-25
Närvarande: Isa Blomberg, Wadoud Ståhl, Rickhard Nilsén, Richard Desiatnik, Aidan Desiatnik, Dylan
Desiatnik, Nadja Johansson.

1. mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Isa Blomberg.

2. beslut om mötets giltighet
alla medlemmar kallades i tid.

3. val av mötets ordförande
Isa Blomberg valdes till mötesordförande.

4. val av mötets sekreterare
Wadoud Ståhl valdes till mötessekreterare.

5. val av minst en person att granska protokollet efter mötet
Richard Desiatnik valdes till justerare.

6. styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
vi har haft en pepp-kväll med info om byggworkshop, vi var på välkomstmässan på universitetet,
utomhusträningar i sommar och inomhusträningar på vintern. Vi har ökat i medlemsantal med
över 150 %-enheter.

7. styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
noll intäkter. genom studiecirklar har Studiefrämjandet betalat vår lokalhyra.

8. revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
Läggs till handlingarna.

9. beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. förslag från styrelse och medlemmar
Inga inkomna motioner.

11. beslut om årets verksamhetsplan
Träna ute och inne. Vi kommer ha byggworkshop. Försöka synas och dyka upp på event. Åka på
minst en turnering. Ragga fler medlemmar. Fundera på vad för bidrag vi kan söka och ta hjälp av
Sveroks RFK för att söka dem. Lära oss mer om Jugger. Titta på filmen med popcorn.

12. beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
Budget: Intäkter: 0 kr. Utgifter: 0 kr. Eventuella bidrag går dit de ska. Medlemsavgift: 0 kr.

13. val av årets styrelse
Ordförande: Isa Blomberg (890922-8564)
Kassör: Wadoud Ståhl (871028-0416)
Sekreterare: Richard Desiatnik
Ledamot: Aidan Desiatnik

14. val av årets revisor
Rickhard Nilsén

15. val av årets valberedare
mötet uppdrar åt styrelsen att valbereda inför nästa år.

16. övriga frågor
Inga övriga frågor.

17. mötets avslutande

__________________________ __________________________
Mötessekreterare Justerare
Wadoud Ståhl Richard Desiatnik



Bilaga.

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Umeå Osport

Jag har granskat och tagit del av föreningens årsredovisning samt diverse andra handlingar jag funnit
nödvändiga. Revisionsberättelsen är skriven utifrån dessa dokument och min bedömning utav styrelsens
arbete under året.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Då Styrelsen ej hanterat ekonomi eller
tagit större beslut under det gånga året så har inga stickprov behövts.
Styrelsen har verkat och aktivt arbetat för verksamhetsplanen och uppfyllt sitt uppdrag. Enligt mig finns
inget att anmärka på och jag rekommenderar därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter full
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå 2019-02-25
Rickhard Nilsén

__________________________ __________________________
Mötessekreterare Justerare
Wadoud Ståhl Richard Desiatnik


