PROTOKOLL
fört vid FJR Club Swedens årsmöte 2010-05-14 i Mariefred.

§ 1 Årsmötets öppnande.
Klubbens ordförande Håkan Henriksson hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och
förklarade FJR-klubbens tredje årsmöte för öppnat.
§ 2 Mötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet har skett via e-post och brev samt genom publicering på klubbens
hemsida i god tid före den stadgeenliga tiden tre veckor före årsmötet. Årsmötet förklarades
därmed vara behörigen utlyst.
§ 3 Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet Cay Bjurqvist.
§ 5 Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Thomas Tael.
§ 6 Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet.
Göran Johansson och Marianne Rimås valdes som justeringspersoner och tillika rösträknare.
§ 7 Fastställande av röstlängd.
En närvarolista skickades runt på årsmötet och biläggs protokollet såsom röstlängd.
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen för 2009 hade delats ut till
årsmötesdeltagarna. Den föredrogs kort av Thomas Tael och kommenterades av klubbens
revisor Jukka Kareketo. Antalet medlemmar uppgick vid 2009 års slut till 237 aktiva
medlemmar och 104 familjemedlemmar. 162 st medlemmar hade betalat in det frivilliga
klubbidraget på 100 kr. Resultatet för 2009 blev ett överskott på 39 091 kr, som använts för att
amortera ner klubbens skuld till ordföranden.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse.
Jukka Kareketo läste upp revisorernas berättelse för 2009 och föreslog årsmötet att styrelsen
skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordföranden ställde frågan till årsmötet om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för 2009
och fann frågan med ja besvarad.

§ 11 Framställningar från styrelsen.
Styrelsen presenterade två förslag till ändringar i klubbens stadgar. § 4 i stadgarna,
Verksamhetsår, föreslog styrelsen ändras så, att verksamhetsåret blir lika med kalenderår.
§ 15, Klubbens upplösning, föreslog styrelsen ändras så, att beslutet om klubbens upplösning
kan tas på ett årsmöte, inte på två på varandra följande årsmöten.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
§12 Motioner från medlemmarna.
Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.
§13 Medlemsavgifter för kommande år.
Styrelsen hade inte diskuterat något nytt förslag angående medlemsavgiften utan lämnade
frågan öppen för diskussion på mötet. Thomas Tael framförde att det minskade
medlemsantalet motiverade en viss ökning av medlemsavgiften och föreslog att den för aktiv
medlem skulle höjas till 200 kr/år och för familjemedlem till 100 kr/år. Årsmötet beslutade i
enlighet med förslaget.
§14 Budgetförslag för kommande räkenskapsår.
Thomas Tael föredrog budgetförslaget, som baserats på en försiktig bedömning av intäkter
från 140 aktiva och 70 familjemedlemmar. Budgeten visar ett beräknat överskott på ca 10 000
kr, som kan användas till avskrivningar och till att amortera ner skulden.
Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2010.

§15 Val av styrelse och styrelseordförande.
Zenita Henriksson redogjorde för att avhoppen från valberedningen under året medfört att
styrelsen fått ta på sig uppgiften att agera valberedning.
- Val av styrelseordförande för ett år.
Valberedningen föreslog att Håkan Henriksson omväljs som ordförande på ett år. Årsmötet
beslutade att välja Håkan till ordförande.
- Val av kassör för två år.
Valberedningen föreslog att Jukka Kareketo väljs som kassör för två år. Jukka framförde att
han åtar sig uppdraget men att hans engagemang i det löpande styrelsearbetet måste
minimeras på grund av övrig arbetsbelastning. Årsmötet beslutade att välja Jukka som kassör
för två år.
- Val två styrelseledamöter för två år.
Valberedningen föreslog omval av Zenita Henriksson och Åke Westerling. Årsmötet beslutade
att välja Zenita och Åke på två år.

- Val av en styrelseledamot för ett år.
Valberedningen förslog att Lars-Gunnar Björkegren väljs som styrelseledamot för ett år.
Årsmötet beslutade att välja Lars-Gunnar på ett år.
- Val av en suppleant för ett år.
Valberedningen föreslog att Lars-Åke Persson väljs som suppleant för ett år. Årsmötet
beslutade att välja Lars-Åke som suppleant på ett år.
§16 Val av revisorer.
Valberedningen hade inget eget förslag till revisorer utan frågan lämnades till årsmötet för
diskussion och nominering av kandidater.
Jukka Kareketo, avgående revisor, framförde att Mikael Danielsson troligtvis var beredd av
kvarstå som revisor. Ingvar Svensson anmälde att han var beredd att åta sig uppdraget som
revisor.
Årsmötet beslutade att välja Mikael Danielsson och Ingvar Svensson till revisorer.
§17 Val av valberedning.
Årsmötet beslutade att välja Martin Burman och Ingvar Svensson till valberedning.

§18 Plats där årsmötets protokoll finns tillgängligt.
Protokollet kommer att skickas ut till alla medlemmar som har uppgett en e-postadress. Till
övriga medlemmar så kommer protokollet att skickas med brev. Om möjligt kommer det
också att läggas ut på klubbens hemsida.
§ 19 Mötets avslutning.
Ordförande Cay Bjurqvist tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade
årsmötet avslutat.

Signerat exemplar finns arkiverat.

……………………………………….
Cay Bjurqvist, mötets ordförande

………………………………….
Thomas Tael, mötets sekreterare

……………………………………..
Göran Johansson, protokolljusterare

……………………………………
Marianne Rimås, protokolljusterare

Bilaga 1

Deltagarförteckning, tillika röstlängd
Namn
Håkan Henriksson
Thomas Tael
Tommy Johansson
Monica Johansson
Tommy Eriksson
Ingvar Svensson
Jukka Kareketo

Medlem

Familjemedlem

X
X
X
X
X
X
X

Peter Pettersson
Dan Dohlmar
Åke Hållberg
Lars-Gunnar Björkegren
Hans Eklund
Anne Eklund
Jan Andersson
Marie Andersson
Christer Mörk
Ann-Christin Zilén Mörk
Anders Rapp
Pia Rapp
Svante Gustafsson
Erika Gustafsson
Mats Skog
Kenny Larsson
Lennart Andersson
Allan Ekström
Göran Johansson
Marita Burman
Marin Burman
Marianne Rimås
Anders Johansson
Annika Johansson
Lars Larsson
Siv Larsson
Birgitta Hansson
Kjell Hansson
Åke Westerling
Göran Persson
Rolf Ottosson
Eva Jansson
Mats Jansson
Guy Bohman

Namn
Görel Ludvigsson
Bengt Bremark
Zenita Henriksson
Dan Henriksson
Ylva Berglind

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Medlem

Familjemedlem
X

X
X
X
X

Åke Berglind
Lars-Gunnar Jannesson
Kurt Näslund
Lars-Åke Persson
Benny Erlandsson
Lena Erlandsson
Annki Berglund
Kent Larsson
Lena Larsson

X
X
X
X
X
X
X
X
Bilaga 2

Budgetförslag 2010
Intäkter
Medlemsavgifter
Fullt betalande medlem, 140 st
Familjemedlemmar, 70 st
Frivilligt klubbidrag, 75 st
Summa intäkter

21 000
3 500
7 500
32 000

Kostnader
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Hemsidan
Övriga kostnader (internet mm)
Kick-off 2010
Summa kostnader

5 000
3 500
5 000
3 000
5 000
21 500

Beräknat resultat (överskott)

10 500

