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SKARABORGS	  HISTORISKA	  FÄKTSKOLA	  ÅRSMÖTE	  2017	  
	  
1 Mötet	  öppnas	  
2 Fastställande	  av	  röstlängd	  
Röstlängd	  fastställs	  till	  7	  medlemmar	  (se	  bilaga	  1)	  
	  
3 Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Magnus	  Hagelberg	  till	  ordförande	  
-‐ välja	  Louise	  Persson	  till	  sekreterare	  

	  
4 Val	  av	  två	  protokolljusterare	  tillika	  rösträknare	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Christer	  Bratt	  och	  Erik	  Ytterby	  till	  justare	  tillika	  rösträknare	  
	  	  
5 Fråga	  om	  mötets	  behöriga	  utlysande	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ mötet	  är	  behörigt	  utlyst	  
	  
6 Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  fastställs	  med	  4	  övriga	  frågor.	  
	  
7 Styrelsens	  redovisning	  verksamhetsåret	  2016	  

7.1 Verksamhetsberättelse	  för	  föregående	  verksamhetsår,	  2016	  (se	  bilaga	  2)	  
7.2 Förvaltningsberättelse	  för	  föregående	  räkenskapsår,	  2016	  

	  
8 Revisorernas	  berättelse	  över	  styrelsens	  förvaltning	  under	  föregående	  

verksamhetsår/räkenskapsår,	  2016	  (se	  bilaga	  3)	  
	  
9 Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  den	  tid	  revisionen	  avser	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ bevilja	  föregående	  styrelse	  ansvarsfrihet	  för	  verksamhetsåret	  2016.	  	  
	  
10 Fastställande	  av	  medlemsavgifter	  för	  2017	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ fastställa	  medlemsavgiften	  till	  200	  kr/termin	  och	  100kr/termin	  för	  studenter.	  	  
-‐ fastställa	  träningsavgiften	  till	  300	  kr/termin.	  

	  
11 Fastställande	  av	  verksamhetsplan	  samt	  behandling	  av	  budget	  för	  det	  

kommande	  verksamhetsåret/räkenskapsåret.	  
11.1 Verksamhetsplan	  för	  2017	  (se	  bilaga	  4)	  
11.2 Budget	  för	  2017	  (se	  bilaga	  5)	  
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12 Val	  Styrelsens	  ledamöter	  och	  övriga	  funktionärer	  i	  föreningen	  året	  2017.	  

12.1 Val	  Styrelseordförande	  för	  en	  tid	  av	  ett,	  1,	  år.	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Magnus	  Hagelberg	  till	  ordförande	  
	  

12.2 Val	  av	  övriga	  ledamöter	  i	  styrelsen	  för	  en	  tid	  av	  ett,	  1,	  år	  
Mötet	  beslutar	  att	  

-‐ välja	  Louise	  Persson,	  Erik	  Ytterby	  samt	  Christer	  Bratt	  till	  ledamöter	  
	  	  

12.3 Val	  av	  revisorer	  jämte	  suppleanter	  för	  en	  tid	  av	  ett,	  1,	  år.	  	  I	  detta	  val	  får	  
inte	  styrelsens	  ledamöter	  delta.	  

Mötet	  beslutar	  att	  
-‐ välja	  Roland	  Norberg	  till	  revisor	  
-‐ välja	  Malin	  Antonsson	  till	  revisorssuppleant	  

	  
12.4 Val	  av	  eventuella	  andra	  poster	  

Mötet	  beslutar	  att	  	  
-‐ välja	  Magnus	  Hagelberg	  till	  instruktör	  för	  långsvärd	  
-‐ välja	  Erik	  Ytterby	  till	  instruktörer	  för	  sabel	  
-‐ välja	  Alexander	  Ros	  till	  instruktör	  för	  bajonett	  
-‐ välja	  Louise	  Persson	  till	  instruktör	  för	  barnkurs	  i	  sabel	  
-‐ välja	  Alexander	  Ros	  till	  ansvarig	  för	  Youtube-‐kanalen	  

	  
13 Övriga	  frågor	  

A) SM	  HEMA	  loggotävling	  
Vi	  gratulerar	  Alexander	  Ros	  till	  att	  vinna	  den	  nationella	  tävlingen	  för	  att	  utforma	  en	  
logga	  SM	  i	  HEMA	  för	  2017.	  
	  

B) Ny	  logga	  för	  klubben	  
Loggan	  som	  klubbades	  på	  förra	  årsmötet	  ansågs	  revideras	  efter	  beslutet.	  Den	  nya	  loggan	  
ska	  under	  året	  genomföra	  de	  revideringar	  som	  önskas.	  	  
	  

C) Skövde	  HEMA	  och	  tävlingsverksamhet	  
De	  som	  önskar	  tävla	  måste	  inneha	  ett	  tävlingslicens	  från	  Budo-‐förbundet.	  Vi	  behöver	  i	  
dagsläget	  vara	  medlem	  i	  en	  annan	  klubb	  då	  SKHFS	  inte	  är	  en	  idrottsförening	  utan	  en	  
kulturförening.	  Vi	  mister	  då	  vår	  lokal	  i	  Medborgarskolan	  om	  vi	  blir	  en	  idrottsförening.	  	  
De	  som	  önskar	  starta	  Skövde	  HEMA	  gör	  detta	  utan	  att	  ha	  en	  föreningskontakt	  med	  
SKHFS.	  


