Protokoll fört vid årsmöte MAGRA IS 2018-12-04
§1.Ordförande Jimmy Lanevik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2. Till ordförande för årsmötet valdes Jimmy Lanevik, som sekreterare valdes Roger Gustafsson.
§3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Johan Gustavsson och Thomas Blomfelt.
§4. Dagordningen godkändes.
§5.Årsberättelse och revisionsberättelse föredrogs och godkändes.
§6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§7.Till ordförande 2019 valdes Thomas Höggärde.
§8. Till styrelseledamöter för 2år valdes: Rikhard Thårdsson, Johan Khalin,Johan Gustavsson.
§9: Till styrelsesuppleanter valdes Peter Carlsson och Christer Gustafsson.
§10.Som revisor omvaldes Anders Haraldsson.
§11. som valberedning valdes Åke Larsson och Jimmy Lanevik.
§12. paragrafen stryks,då nödvändigheten av suppleant för revisor ej anses nödvändigt.
§13. Som PR ansvarig valdes Roger Gustafsson.
§14. Som ansvarig för aktivitetsstöd avskrivs då vi ej kommer upp till de 50 sammankomster i
dagsläget,men Jimmy L och Thomas H undersöker vidare om det kan bli möjligt i framtiden.
Jimmy L åtar sej att sköta införande av aktiviteter på Idrottonline.
§15. Till skidsektionen omvaldes Åke Larsson, Christer Gustafsson, Jonas Larsson,Roger Gustafsson
§16. Som kontaktman samt tillsyningsman för klubbstugan valdes Yngve Blomfelt och UnoSvensson.
§17. Som kontaktman samt tillsyningsman för bygdegården blir tillsvidare vilande,se §19.
§18.Som ansvarig för cykelsektionen valdes Thomas Blomfelth.
§19. Propositionen från styrelsen att avyttra bygdegården genom gåva till Bjärke scoutkår
beviljades.
Åke Larsson åtar sej att med hjälp av Tore Brolin upprätta den juridiska delen i uppgörelsen.
§20. Styrelsen fick befogenhet att ändra från bokslutsår till kalenderår.
§21. Mötet bestämde att medlemsavgiften för 2019 förblir oförändrade dvs familj:400:-,
Vuxen upp från 18år: 200:-, barn/ungdom upp till 18år: 100:-

§22. Vasaloppsinformation: 52 skidåkare deltog i något eller några lopp under 2018. Barnens
.
Barnens Vasalopp blir i mån av snö av den 12/-19 kl 14:00.
§23. Som övriga frågor1: får styrelsen i uppdrag att riva eller skänka omklädningsrummet vid nya
,
fotbollsplanen
2, Resa till världscuptävlingen på skidor i Ulricehamn 2019-01-27 ordnar Åke Larsson Bussom tillräckligt många anmäler sej.
3, Mis tillfrågas att fira Midsommar med Ekumeniska-kyrkan vid fotbollsplanen.
4, Frågan ställdes om Mis ska vara med i Fotbollsförbundet då fotboll ej finns för närvarande
som aktivitet, styrelsen tar frågan vidare.
§24. Mötet avslutas.
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