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§1 Mötets öppnande
Ordförande Peter Jonsson förklarade mötet öppnat.

§2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Frågan med ja besvarande

§3 Fastställande av röstlängd
Peter Jonsson, Hannes Hermansson, Marcus Eriksson, Irene Karlsson,
Stefan Karlsson, Richard Sandström, Emma Warner och Tord Andersson.

§4 Dagordningens fastställande
Strykning av motion från Uppsala. Som övrig fråga bör de nya öppningsreglerna 
diskuteras, hur ska förbundet ställa sig samt allmän diskussion? Samt diskussion om 
renjuns spridning. Information om tävlingsprogram ska även diskuteras under Övriga 
frågor. Den modifierade dagordningen fastställdes.

§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Peter Jonsson valdes till ordförande och Hannes Hermansson till sekreterare.

§6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Richard Sandström och Marcus Ericsson.

§7 Styrelsen verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för år 2005. 
Peter Jonsson gick igenom verksamhetsberättelsen och i och med detta gjordes 
tillägg om samarbetet med webbplatsen blip.se Stefan Karlsson gick igenom 
ekonomin. Resultatet från förra året var väldigt positiv tack vare räntor och 
försäljning, samt sparande på posterna Fem-I-Rad och breddsatsning. Överlag ser 
ekonomin väldigt bra ut.

§8 Rapporter från kommittéer
Rapporter från valberedning, Korr-SM och Material försäljning.

§9 Revisorernas berättelse
Revisorerna hade ingenting att anmärka på.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Avgående styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2006
Kassören Stefan Karlsson går igenom den föreslagna budgeten. En ny högre kostnad 
för detta år ligger under kostnad för hemsidan. Det negativa budgeten förklaras som 
en engångsföreteelse som beror på Ungdoms-VM och Lag-VM. Styrelsen får i 
uppdrag att söka möjlighet att söka möjligheter till kostnadsnedskärningar.
Årsmötet beviljar budgeten i sin helhet.

§12 Medlemsavgiftens storlek för år 2007
Mötet beslutar om att behålla medlemsavgiftens storlek oförändrad.

§13 Val till styrelse och övriga förtroendeuppdrag för år 2006.
Bengt Nyberg går igenom valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroende 
uppdrag. Mötet godkänner förslaget med vissa modifikationer.

§14 Val av årets Medlem 2005
Till årets medlem valdes Olga Skuridina-Jonsson. För hennes utmärkta arbete med 
Fem-I-Rad och förbundets webbsida, där hon avsevärt har ökat kvalitén och 
kvantiteten bland artiklar och information. Hennes engagemang ger ett mycket stort 
värde till både medlemmar och allmänhet.
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