
Spektrum rf Mötesprotokoll 15.02.2022

Februari månadsmöte, 15.02.2022
Plats: Klubben

Närvarande: Emil Amnell, Robin McCann, Fanny Ollus, Jim-Isak Rif, Elin Mickos, Niko Nord-
lund

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:11.

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

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Emil Amnell valdes till ordförande, Robin McCann till sekreterare och Oskar Flodin till vice
ordförande för mötet.

4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes.

5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
Föregående månadsmötes mötesprotokoll lästes upp och godkändes efter korrigering av felaktigt
nedskrivna datum.

6. Val av protokolljusterare för mötet
Sebastian Karlsson och Luukas Määttänen valdes till protokolljusterare för mötet. Rasmus Nils-
son anlände och var närvarande från och med nästa punkt.

7. Fastställande av föreningens årsberättelse
Årsberättelsen presenterades av Sara Hagström. 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. Verksamhetsplanen
finns som bilaga 3.

9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
Emil Amnell presenterade bokslutet. Otto Lindblom läste upp verksamhetsgransknings- berät-
telsen (Bilaga 4).

10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående
styrelsen
Oskar Flodin fungerade som ordförande, då den avgående styrelsen avlägsnade sig från rummet
under punkten. Bokslutet godkändes, och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
Aslak Fellman ringdes upp av Emil Amnell, för att mötet kunde försäkra sig om att han ville
bli vald till verksamhetsgranskare. Han gick med på detta. Otto Lindblom och Aslak Fellman
valdes till verksamhetsgranskare. Oskar Flodin valdes till suppleant. Frans Graeffe valdes till
extra-suppleant.
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12. Ändring av arbetsfördelningen mellan klubbmästeriet och programkommittén
Emil Amnell informerade om att det beslutats att klubbmästeriet övertar programkommitténs
ansvar att diska efter evenemang.

13. Övriga ärenden
Kommande program: Stegmätaren 1-28.2, Valentinsitz med SvNK 18.2, Kompissitz 25.2, Fast-
lagstisdag 1.3, Mars Månadsmöte 16.3. Kalle Kupi föreslog att föreningen kunde försöka utvidga
intresset för värdinneriet genom lämplig “käpp eller morot”. Oskar Flodin meddelade att det ska
skapas en dammiddagsplaneringsgrupp.

14. Meddelanden
Jim-Isak Rif meddelade med synnerligen låg entusiasm att det är “kul att vara på klubben”.
Gånget program: Januari månadsmöte 26.1, Mario Kart-turnerin 29.1, Stegmätaren 1-28.2,
Skidning i Paloheimo 2.2, Star Wars-Filmkväll 4.2, Spelkväll 11.2. Klubben Reopening-sitz
14.2.

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19:41.

Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet
Bilaga 2 Årsberättelsen
Bilaga 3 Verksamhetsplanen
Bilaga 4 Verksamhetsgranskningsberättelsen

Ordförande, Emil Amnell Sekreterare, Robin McCann
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