
 
Protokoll fört vid SDHFs årsmöte 2009-03-14  på Dyktankhuset i Stockholm 

 
 

            Hans Örnhagen hälsade alla välkomna till Dyktanken och öppnade mötet. 
 

1. Till ordförande för mötet valdes sittande Hans Örnhagen och såsom sekreterare för mötet 
sittande Hans Bohlin. 

2. Frågan om mötets behöriga utlysande godtogs av mötet.  
3. Till rösträknare tillika justeringsmän av årsmötets protokoll valdes Bo Johnsson och Steven 

Eriksson. 
4. A: Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhets och förvaltnings berättelse för 2008. 

B: Klubbmästaren Lars Gustafsson redogjorde för ekonomin under 2008. 
5. Revisorernas berättelse för 2008 redovisades. 
6. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008. 
7. Klubbmästaren redovisade budgetförslaget för 2009.  
8. Mötet fastställde inkomst och utgiftsstat för 2009 
9. Till ordförande på en tid av två år valdes enligt valberedningens förslag Lars Gustafsson. 

      9b. Fyllnadsval: Till klubbmästare på en tid av ett år valdes Åke Johansson. 
10. Till sekreterare på en tid av 2 år omvaldes Hans Bohlin. 
11. Till ordinarie styrelseledamöter på en tid av ett år valdes, Robert Hjälte och Hans Örnhagen 

till styrelsesuppleanter på samma tid valdes Magnus Lindström och Bert Westenberg.                               
12. Till revisorer för en tid av ett år valdes Joakim Löfqvist och Stig Björn Nilsson  
13. Såsom revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Claes Lindemark. 
14. Till valberedning för en tid av ett år valdes Lennart Kattel och Peter Lögdberg 

sammankallande sker genom styrelsens försorg. 
15. Inga skriftliga frågor eller motioner har inkommit. 
16. Övriga frågor: Ordföranden frågar mötet 2009 om vi kan förlägga årsmötet 2010 till Lysekil 

i slutet maj månad i strid med föreningens stadgar, mötet gillade förslaget och röstade för. 
17. Ordföranden tackar deltagarna för visat förtroende under sina 30 år på posten, och tar 

tillfället i akt att hälsa Lars Gustafsson välkommen på posten varpå årsmötet avslutades.  
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