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Föreningen  
Svensk ElitSimning 

Årsmötesprotokoll 
2017-01-28 

 
 

Plats:  Arena Hotell, Malmö 
 
 
 
Underskrifter:  _________________________ 
  Petter Sikén 
  Mötesordförande 

 
 
_________________________ 

  Christin Berglund 
  Mötessekreterare 
 
 

_________________________ 
  Cecilia Loqvist 
  Justeringsman 
 
 

_________________________ 
  Stefan Lönngren  
  Justeringsman 
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1. Öppnande av årsmötet 

Ordförande Martina Aronsson öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna. 

2. Fastställande av dagordningen 

Mötet beslutar att fastställa föreslagen dagordning. 

3. Val av ordförande för mötet 

Petter Sikén väljs till mötesordförande. 

4. Val av sekreterare för mötet 
Christin Berglund väljs till mötessekreterare. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 

Cecilia Loqvist och Stefan Lönngren väljs till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet. 

6. Granskning av klubbombudens fullmakter 
Anmäls att 9 fullmakter inlämnats. Mötet beslutar att dessa var röstberättigade. Föreningar och 
röstberättigade framgår av bifogad lista. 

7. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Utannonsering av årsmöteskonferensen gjordes i samband med SES-konferensen i Norrköping. 

Fastställs att årsmötet är behörigen utlyst. 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Petter Sikén föredrog verksamhetsberättelsen. 

Mötet beslutar att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna. 

9. Föredragning av den ekonomiska berättelsen samt fastställande av bokslut 

Redovisas den ekonomiska berättelsen samt bokslutet.  
Mötet beslutar att fastställa bokslut/räkenskaper enligt redovisningen. 

10. Föredragning av revisorernas berättelse 

I revisorns frånvaro föredras revisionsberättelsen av Christin Berglund. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
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13. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår 

Mötet väljer Martina Aronsson till ordförande för SES för verksamhetsåret 2017. 

14. Val av två övriga styrelseledamöter för två år 

Mötet väljer Petter Sikén och Bert- Ola Eriksson att ingå i SES styrelse som ordinarie ledamöter 
under två år. 
Mötet väljer Henrik Cleverdal att inga i SES styrelse som ordinarie ledamot under ett år 
(fyllnadsval) 
 

Val av Cecilia Loqvist att vara suppleant till SES styrelse under ett år. 

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant, väljs vardera för ett år 
Mötet väljer Johan Lindberg, Malmö KK, som ordinarie revisor och Per Tegsved, som 
revisorssuppleant för ett år. 

16. Val av valberedning för ett år 

Mötet väljer Dennis Fredriksson, Uddevalla till valberedningens sammankallande samt och som 
ledamot Stefan Lönngren. Uppdras åt Valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot 
under året. 

17. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 

Mötet beslutar att medlemsavgiften skall vara 2000 kr. 

18. Styrelsens presentation av budget och verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår 

Uppdras åt styrelsen att presentera denna så snart som möjligt efter konstituerande mötet. 

19. Frågor som väckts av styrelsen eller förslag och motioner enligt punkt §7 

Inga sådana förslag eller motioner har inkommit. 

20. Medlemsmötets avslutas 

Mötesordförande Petter Sikén avslutar årsmötet.   
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Röstlängd vid SES årsmöte, 28 januari 2017 

 

Förening  Delegat 

 

Jönköpings SS Christin Berglund 
Spårvägen Sf Stefan Lönngren 
Kungsbacka SS Petter Sikén 
Norrköpings KK Åsa Gårdman 
Uddevalla Sim Fredrik Larsson 
S 71  Christina Åström 
Turebergs SK Bert-Ola Eriksson 
Södertörns SS Cecilia Loqvist 
SK Laxen  Per Björkman 

 

 
 
 
 


