PROTOKOLL
Fört vid FJR Club Swedens årsmöte 2009-05-22 i Höör.

1§ Årsmötets öppnande.
Klubbens ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade FJR klubbens
andra årsmöte för öppnat.
§2 Mötets utlysande.
De närvarande svarade ja på frågan om man kunde anse att utlysandet av årsmötet kunde
godkännas.
§3 Godkännande av dagordning.
Den dagordning som presenterats godkändes av stämman som gällande.
§4 Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Bo Göran Andersson. Dan Dohlmar valdes till
sekreterare.
§5 Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet.
Benny Erlandsson och Marie Pålsson valdes som protokolljusterare.
§6 Fastställande av röstlängd.
Vid sin ankomst hade 39 fullvärdiga medlemmar samt 19 familjemedlemmar låtit sig
prickats av.
§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Verksamhetsberättelsen, som mottogs med applåder från de församlade, lästes upp av Bo
Göran Andersson.
Jukka Kareketo hade granskat räkenskaperna och läste upp den ekonomiska redovisningen.
Där det bl.a. nämndes att det första året fram till 2008 gick med förlust. Det redovisade året
har däremot gett ett litet överskott på ca 3.500:Beträffande det föreningsbidrag som betalats in, så kommer det att redovisas först för året
2009. Endast 300:- inbetalades under 2008.
Hitintills har klubben inte lyckats få in några sponsorpengar. Positivt är dock att några har
ställt sig positiva till att bidraga, Backagårdens Kurs & Konferens bl.a.
§8 Revisionsberättelse.
Som vald revisor så presenterade Jukka Kareketo revisorernas syn på det år som passerat.
Då där inte fanns några anledningar till anmärkningar eller synpunkter, så rekommenderade
Jukka att årsmötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
På frågan om mötet kunde rösta för ansvarsfrihet för styrelsen så var svaret ett enstämmigt
JA.

§10 Framställningar från styrelsen.
Styrelsen förklarade att man har som ambition att fortsätta med Web-shopen ytterligare en
period. Men att medlemmarna måste ge sig till tåls och har förståelse för att det kan ta några
veckor innan en beställning har effektuerats. Detta med hänsyn till den låga omsättningen.
Endast fyra T-shirts har sålts under föregående år. Men styrelsen lovade också att försöka
bättra på presentationen av klubb prylar på hemsidan.
§11 Motioner från medlemmarna.
Endast ett förslag hade inlämnats till styrelsen. Det var inlämnat av Tommy från Molkom
och gällde att ersättning borde utgå till styrelsen. Framförallt då till ordförande, kassör och
sekreterare.
Men styrelsen var enig om att arbetet även fortsättningsvis ska vara ideellt och att inga
arvoden ska utgå. Ersättning mot utlägg och uppvisat kvitt fortsätter att gälla som tidigare.
Förslaget röstades ner av mötet.
§12 Medlemsavgifter för kommande år.
Styrelsen rekommenderade att medlemsavgiften ska vara oförändrad för nästa år. Dvs.
150:- för fullvärdig medlem.
50:- för familjemedlem.
Stämman röstade för oförändrad medlems- och familje- avgift. Stämman röstade även för att
ett föreningsbidrag på 100:- ska betalas in även nästa år.
Ca hälften av skulden är nu reglerad.
§13 Budgetförslag för kommande räkenskapsår.
Jukka Kareketo föredrog budgetförslaget som styrelsen enats om. Jukka sammanfattade det
hela med att budgeten är att räkna som en ballanserad +/- 0 budget.
Stämman godkände budgeten.
Stämman föreslog till styrelsen, att till kommande årsmöten så ska ekonomisk redovisning
och budgetförslag lämnas ut till årsmötesdeltagare. Styrelsen lovade att ta detta tills sej.
§14 Val av styrelse och styrelseordförande.
Stig Larsson representerade valberedningen och hade följande förslag.
a/ Val av styrelseordförande för ett år.
Valberedningens förslag var omval av Håkan Henriksson, vilket årsmötet samtyckte till.
b/ val av sekreterare för två år.
Här hade valberedningen inget förslag, men Thomas Tael som var närvarande på årsmötet
erbjöd sina tjänster.
Årsmötet valde Thomas Tael som sekreterare.
c/ val av två styrelseledamöter för två år.
Valberedningens förslag Peter Pettersson och Peter Engström valdes som styrelseledamöter
för två år.
Ett fyllnadsval gjordes för Håkan Eskilsson, som hade ett år kvar på sitt mandat, och som
valt att frånsäga sig uppdraget.
Zenita Henriksson valdes som styrelseledamot för ett år.

§15 Val av revisorer.
Valberedningens förslag Jukka Kareketo och Mikael Danielsson, valdes som revisorer för
ytterligare ett år.
§16 Val av valberedning.
Efter väl uträttat valberedningsarbete, så fanns ingen anledning att inte välja om Bo Göran
Andersson, Stig Larsson och Håkan Pettersson att utgöra valberedning även till nästa
årsmötet. Vilket också röstades igenom enhälligt av mötet.
§17 Plats där årsmötets protokoll finns tillgängligt.
Protokollet kommer att mailas ut till alla medlemmar som har uppgett en e-mail adress. Till
övriga medlemmar så kommer protokollet att skickas per reguljär post.
§18 Stämmans avslutande.
Då vi kommit till sista punkten på dagordningen, så tackade Bo Göran deltagarna och
förklarade FJR klubbens årsmöte för avslutat.

Signerat exemplar finns arkiverat.

……………………………………….
Bo Göran Andersson, mötets ordförande

………………………………….
Dan Dohlmar, mötets sekreterare

………………………………………...
Benny Erlandsson, protokolljusterare

…………………………………..
Marie Pålsson, protokolljusterare

Information som delgavs medlemmarna efter avslutat årsmöte:
Stig ”Mule” Larsson flaggade för en FJR träff som han kommer att försöka arrangera på
campingen utanför Hallsberg den 8 augusti. Info finns redan på forumet. Ingen
anmälningsplikt föreligger men ”Mule” är tacksam om de som tänker komma hör av sej till
honom. Allt för att underlätta vad det gäller grillar, campingplatser osv.
Kick Off 2010 närmar sig med storm steg och är tänkt att hållas i Stockholms trakten.
Ulf Pålsson som så förtjänstfullt bidragit till årets lyckade tillställning, lovade att ställa upp
som mentor till de nya arrangörerna. Träffen kommer troligtvis hållas i helgen vecka 21. En
inbjudan kommer att skickas ut så fort arrangörerna känner sig redo.

