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 PROTOKOLL från SXK:s extra medlemsmöte 

 Sammanträdesdatum 

Lördagen den 17 mars 2018. Kl. 16.00 

Mötesordförande 

Torbjörn Berg 

Plats 

Hotell Clarion Collection Plaza, Karlstad 

 Föredragningslista 

Sekreterare 

Per Berkhuizen 

 

1§  Val av ordförande och sekreterare att 

      leda förhandlingarna 

Justeringsmän 

Tina Assarsson 

Eie Bengtsson 

 

Rösträknare 

Ewa Persson 

Mattias Bredberg 

 

2§  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

 

3§  Godkännande av röstlängden 

 

4§  Val av sekreterare samt två justeringsmän 

      att jämte ordföranden justera mötets 

      protokoll 

 

Bilaga 

Röstlängd  

Utdrag ur årsmötesprotokoll från den 25 nov 2017 

gällande ändring av stadgar 

  

 

5§  Val av två rösträknare  

 

6§  Fastställande av dagordning. 

 

7§  Val av två ordinarie ledamöter till styrelsen, 

       en ledamot på två år.  En ledamot, fyllnadsval 

       på ett år. 

 

8§   Beslut om nya stadgar, andra omröstningen. 

 

9§   Mötet avslutas 

 

  

  
 

Riksföreningens ordförande Peter Follin inledde med att önska alla välkomna. Peter öppnade därefter 

det extra medlemsmötet och bad mötet om förslag till mötesordförande. 

 

1§  

Torbjörn Berg valdes att leda mötet. Per Berkhuizen valdes till sekreterare 

 

2§ 

Det fastslogs att det extra medlemsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning. 

 

3§    

Röstlängden godkändes. 

 

4§ 

Tina Assarsson och Eie Bengtsson valdes att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll. 

 

5§ 

Till rösträknare utsågs Ewa Persson och Mattias Bredberg. 
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6§  

Dagordningen fastställdes 

 

7§  

Som ledamot i Riksföreningens styrelse valdes Christoffer Hillbom på två år. Som ledamot valdes 

även Kerstin Andersson fyllnadsval på ett år. 

 

Eftersom inga motkandidater fanns så föreslog mötesordförandens i enlighet med stadgarna att 

rösträkning inte behöver ske. Extra medlemsmötet biföll förslaget.  

 

8§ 

Mötesordföranden gick igenom de stadgeändringar som beslutats om vid ordinarie årsmöte 25 

november 2017, paragraf för paragraf. 

   

Extra medlemsmötet biföll förslaget att för andra gången fastställa ordinarie årsmötets beslut att ändra 

stadgarna i enlighet med styrelsens och motionärens förslag. 

 

9§ 

Mötesordförande Torbjörn Berg avslutade mötet och överlämnade till ordförande Peter Follin. 

 

Ordföranden Peter Follin tackade Torbjörn Berg för ett gott ordförandeskap under extra 

medlemsmötet. 

 

Ordföranden välkomnade nyvalda Kerstin Andersson till styrelsen med en styrelsenål. 

    

Ordförande överlämnade sxk-nålar till de ledamöter i valberedningen sin invaldes vid höstens årsmöte 

men som då inte var på plats. 

- Björn Johansson Västkustkretsen   

- Solveig Tjernquist Ekström Stockholmskretsen 

  

Ordföranden välkomnade Gert-Ove Nilsson nyvald ordförande i Öresundskretsen med en 

styrelsenål. 

   
Ordförande Peter Follin tackade samtliga för sitt deltagande.  

 

 

 

    

Vid protokollet: 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande: 

 

 

Per Berkhuizen   Torbjörn Berg 

 

 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Tina Assarsson   Eie Bengtsson  


