MÖTESPROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016

ÄRENDE:

Årsmöte

DATUM OCH TID:

2016-03-19 kl. 10:00

PLATS:

Klubbrummet (Planteringsgatan 36 (f.d. Eiser Trikå)

§1. Öppnande av årsmöte
● Ordförande Tomas Widén
● Sekreterare Paula Månsson

§2. Val av protokolljusterare och rösträknare
● Protokolljusterare/Rösträknare Annelie Ekdahl
● Protokolljusterare/Rösträknare Stefan Wendel

§3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
● Mötet har utlysts på rätt sätt.
§4. Godkännande av dagordningen
● Mötet godkände presenterad dagordning.
§5 a). Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
● Ordförande Tomas Widén presenterar verksamhetsberättelsen för 2015. Var och en
läser igenom den.
●
●
●

Medlemsantal 1096
Kvinnor 464
Män 616

● Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.
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§5 b.). Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport för det senaste
verksamhetsåret
● Kassör Jörgen Ny redogör för ekonomin. Var och en läser igenom den.
● Årsmötet godkänner förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport.

§6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
● Johan Larsson läser upp revisorns berättelse.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisorn avser
● Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§8. Fastställande av medlemsavgiften
● Förslag från styrelsen är att medlemsavgiften ska ingå i träningsavgiften.

§9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
● Verksamhetsplanen för 2016 fastställs.

§10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
● Inga inkomna motioner.

§11. Val av:
a) Ordförande för ett år
Omval Tomas Widén
b) Fyllnadsval två ledamöter på ett år
Omval Lasse Carlsson
Omval Sylvia Harrysson
c) Två revisorer på ett år
Omval Johan Larsson
Nyval Jörgen Jönsson
d) Avgående ledamot
Dennis Månsson
Förslag nyval två år Robin Mijdema
e) Valberedning
Omval Annelie Ekdahl
Omval Thomas Nilsson
Nyval Malin Nilsson
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§12. Övriga frågor
● Stödmedlemskap? Styrelsen beslutar att en post stödmedlem på 100 kronor läggs till i
prislistan.

§13. Mötet avslutas
● Ordförande Tomas Widén avslutar mötet.

ORFFÖRANDE
Tomas Widén

SEKRETERARE
Paula Månsson

PROTOKOLLJUSTERARE

PROTOKOLLJUSTERARE
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