
Spektrum rf Mötesprotokoll 10.02.2021

Februari månadsmöte, 10.02.2021
Plats: Officiellt hos Sara Hagström, även via Zoom

Närvarande: Sara Hagström, Eva Ahlgren, Kalle Kupi, Emil Amnell, Gabriella Karhulahti,
Anton Taleiko, Chloé Nozais, Andreas Tirkkonen

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:03.

2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sara Hagström valdes till ordförande, Kalle Kupi till sekreterare och Eva Ahlgren till vice ordfö-
rande för mötet.

4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan upplästes och godkändes.

5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
Föregående månadsmötes mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

6. Val av protokolljusterare för mötet
Robin McCann och Aslak Fellman valdes till protokolljusterare för mötet.

7. Fastställande av föreningens årsberättelse
Årsberättelsen presenterades av Hugo Åström. Den lästes igenom, korrigerades och godkändes.
Årsberättelsen finns som bilaga 2.

8. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2021 lästes igenom, korrigerades och godkändes. Den finns som bilaga
3.

9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
Bokslutet färdigställdes ej i tid, så inget bokslut eller någon verksamhetsgranskningsberättelse
presenterades.

10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående
styrelsen
Eva Ahlgren fungerade som ordförande, då den avgående styrelsen avlägsnade sig från rummet
under punkten. Beslut om bokslutet bordlades till ett senare möte eftersom bokslutet inte
färdigställts i tid, och avgående styrelsen beviljades därför inte ansvarsfrihet.

11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
Frans Graeffe, RGL och Otto Lindblom, RGL valdes till verksamhetsgranskare. Aslak Fellman,
RGL valdes till suppleant.

12. Övriga ärenden
Kommande program: 11.2 skidåkning, 16.2 fastlagstisdsag och 17.3 måmö.
Rasmus Nilsson tog upp införskaffningen av ugn till Klubben som diskuterats under tidigare
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möten och informerade om att införskaffningen ska ske under vecka 8 och att medlemmar är
välkomna att delta i processen. Han påpekade även att dokument som ska bearbetas under
möten kunde skickas ut till deltagare före mötet för att göra processen smidigare. Diskussion
skedde även kring ordnandet av fastlagstisdagen, speciellt försäljning av bullar.

13. Meddelanden
Gånget program: 29.1 online spelkväll, 29.1 spektrum on ice, 22.1 måmö

14. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20:05.

Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet
Bilaga 2 Årsberättelsen
Bilaga 3 Verksamhetsplanen

Ordförande, Sara Hagström Sekreterare, Kalle Kupi
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