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PROTOKOLL FÖRT VID EXTRAINSATT ÅRSMÖTE
2016 I SPELFÖRENINGEN TEH WARRiORS
2016-04-24
1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Mötets behörighet.
5. Fredrik Vittfarne valdes till mötets ordförande.
6. Ingen valdes till mötets vice ordförande.
7. Jill Fransson valdes till mötets sekreterare.
8. Ingen valdes till mötets vice sekreterare.
9. Kevin Sjöberg och Edvard Samils valdes att justera protokollet.
10. MOTION: Stadgeändring av §8 Styrelsen
HUVUDYRKANDE
Styrelsen yrkar att
1. ändra från:
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar,
medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse
består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande, vice
sekreterare och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Styrelsen är berättigad att ur styrelsen utesluta styrelsemedlem som under minst två
månaders tid utan anmäld eller känd giltig orsak misskött eller försummat sina plikter eller
åtaganden till föreningen. Giltig orsak bestäms av styrelsen. Ett uteslutande av
styrelsemedlem får inte fattas om inte minst halva antalet styrelseledamöter är överens om
detta. Gäller uteslutandet någon av positionerna ordförande, kassör eller sekreterare
behöver styrelsen kalla till extrainsatt årsmöte för att ersätta positionerna. Gäller det en
eller flera ledamöter kan styrelsen välja att inte kalla till extra årsmöte, även om det är att
uppmuntrat att göra det för att få en allsidig styrelse.
Till:
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning,
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beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av
ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande, vice sekreterare
och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs
på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
MÖTET BESLUTADE ATT
1. godkänna ändringen
11. Mötet avslutades.
Vid protokollet

Jill Fransson
Mötessekreterare

Kevin Sjöberg

Edvard Samils

Justerare

Justerare

