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Protokoll SPTK Digitalt Årsmöte 7 februari 2021 

1. Mötet öppnas 

Klubbens ordförande Jonas Permbeck öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Val av ordförande att leda dagens möte 

Eftersom mötet är digitalt föreslår Jonas Permbeck att klubbens sekreterare Anna Karin 
Carlsson leder mötet då hon förberett en presentation och kan dela din skärm med 
mötet. Mötet väljer Anna Karin att leda mötet. 

3. Val av protokollförare för mötet 

Mötet föreslår och väljer Louise Baaz till sekreterare. 

4. Val av justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera 
mötesprotokollet 

Mötet föreslår och väljer Sara Permbeck och Anja Carlsson Ahlandsberg till justerare. 

5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarnas §10 

Kallelsen gick ut till medlemmarna via mail och Facebook den 23 januari, vilket är i 
enlighet med stadgarna, och i kallelsen bifogades bland annat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och dagordning. Mötet finner att kallelsen skett i enlighet med 
stadgarna. 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Klubbens sekreterare Anna Karin Carlsson sammanfattar styrelsens 
verksamhetsberättelse och aktiviteter under det gångna året som i stor utsträckning 
påverkats av den rådande pandemin. 

7. Föredragning av bokslut 

Klubbens kassör Helén Wickström går igenom klubbens bokslut. Klubben gör ett bättre 
resultat 2020 jämfört med 2019, klubben brukar ha utgifter i samband med aktiviteter, 
prisutdelningar med fika vid storlopp och liknande som inte kunnat genomföras 2020. 
Helén berättar också att eftersom vår sista tävlingsdag för året blev inställd med kort 
varsel har vi segertäcken, pokaler och rosetter som är betalda och kan användas till vår 
första tävlingsdag 2021. 
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8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Val av ordförande (väljs på 1 år) 

Jonas Permbeck ställer inte upp för omval. Valberedningens förslag till ordförande är 
Katarina Hall, och mötet väljer henne till klubbens ordförande för det kommande 
verksamhetsåret. 

10. Val av övriga styrelseledamöter (väljs på 2 år) 

Det är två av styrelsens ledamöter som suttit två år: Helén Wickström som avgår, och 
Linda Björk som ställer upp för omval. Valberedningen föreslår Jonas Ekeroth till ny 
ledamot, och mötet väljer Linda och Jonas. 

11. Beslut om antal suppleanter och ungdomsrepresentanter, samt val 
av dessa 

Valberedningen föreslår att antalet suppleanter ökas från två till tre, och föreslår sedan 
omval på både Louise Baaz och Hanna Threms, samt nyval på Jonas Permbeck som ny 
suppleant. Mötet stödjer en ökning av antalet suppleanter, och väljer dessa tre. Vidare 
föreslår valberedningen omval av både Ronja Gingsjö och Maja Odder, som varit 
ungdomsrepresentanter under året, och mötet väljer dem. 

12. Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte 

Valberedningen har under det föregående året bestått av Micke Alm, Hanna Threms och 
Markus Olsson. Både Micke Alm och Hanna Threms ställer upp för omval och mötet väljer 
dem.  

13. Val av ombud till SPTFs förbundsstämma jämte suppleanter för 
dessa 

Styrelsen föreslår att den tillträdande styrelsen får mandat att internt utse ombud till 
förbundsstämman, något som mötet röstar för. 

14. Behandling av inkomna motioner och av styrelsen väckta frågor 

Det har inte inkommit några motioner och styrelsen har inte väckt några frågor. 

15. Fastställande av medlemsavgift för 2022 

Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift (400 kr), och mötet röstar för förslaget. 

16. Fastställa styrelsens verksamhetsplan för pågående verksamhetsår 

Anna Karin presenterar styrelsens verksamhetsplan, och mötet fastställer den. 

17. Övriga frågor 

Förbundsstämma & tävlingsstart – Peter Zetterqvist, som sitter med i SPTFs styrelse, 
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informerar dels om att förbundets stämma kommer att genomföras digitalt, och dels om 
att det i dagsläget inte finns några hinder för att tävlingssäsongen ska kunna starta i mars 
som planerat. 

Ersättningslopp för Åbergs – 2020 kördes inte Lilla Åbergs och Mini Åbergs, hur blir det i 
år? Katarina Hall svarar att Jägersro istället sponsrade två lopp på tävlingsdagen i 
oktober, Jägersros Stora Pris respektive Jägersros Lilla Pris. Dessa var inte inbjudningslopp 
och man ville inte döpa dem till Åbergs eftersom de gick så långt efter ”stora” Åbergs, 
men att de fungerade som en ersättning och att det troligtvis blir likadant i år.  

Sponsorer – Helén Wickström påminner om att sponsorer är viktiga för klubben. Även om 
vi till första tävlingsdagen kan använda redan sponsrade täcken och priser från 
tävlingsdagen som ställdes in i november, så är klubben beroende av att få in nya 
sponsorer, något som är extra viktigt i år då risken är stor att en del tidigare sponsorer 
inte har möjlighet att stötta klubben. 

18. Årsmötet avslutas 

Anna Karin avslutar mötet. 

 

 

 

 
Anna Karin Carlsson 
Mötets ordförande 

Anja Carlsson Ahlandsberg 
Justerare 

Sara Permbeck 
Justerare 


