Passklubbens årsmöte
Bärby 19 Februari 2017 Reviderad § 10
Närvarande: Styrelsen och ytterligare sju personer.

§1 Ordförande Göran förklarar mötet öppnat
§2 Godkännande av agendan: Årsmötet godkänner agendan.
§3 Fråga om årsmötets behöriga utlysande: Årsmötet godkänner utlysandet.
§4 Årsmötet väljer Göran Fernsund till ordförande för dagens förhandlingar.
§5 Årsmötet väljer Josefin Ewert till sekreterare för dagens möte.
§6 Årsmötet väljer Emelie Althén och Jenny Mandal till justerare av årsmötesprotokollet.
§7 Årsmötet går igenom verksamhetsberättelsen och godkänner den. Bl a noteras att Skeid i
februari 2017 har 16 seniormedlemmar, 15 familjemedlemmar och 40 stödmedlemmar. Målet är att
öka medlemsantalet ytterligare.
§8 Årsmötet går igenom ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse. Det
konstateras att föreningen har en bättre ekonomi än för ett år sedan och att det är värdefullt att
fortsätta arbeta med sponsorer.
§9 Årsmötet beslutar om att ge ansvarsfrihet till styrelsen.
§10 Göran meddelar att hela styrelsen sitter kvar kommande år och årsmötet godkänner detta.
Dvs styrelsen för 2017 är som följer:
Ordförande: Göran Fernsund, vald på två år.
Kassör: Emelie Althén
Sekreterare: Josefin Ewert
Ledamöter: Ante Eklund, Eyvindur Mandal Hreggvidsson, valda på två år.
Suppleant: Elsa Mandal Hreggvidsdottir
§11 Årsmötet beslutar om två revisorer samt en revisorssuppleant. Lotta Lanz och Jenny Mandal,
revisorer och Lena Anjou, revisorssuppleant.
§12 Årsmötet beslutar om ledamöter i valberedningen: Evelyn Storgård och Linda Eriksson varav
den senare är sammankallande.
§13 Årsmötet beslutar att behålla medlemsavgifterna för 2017.
§14 Övriga frågor: Thorvaldur tar upp frågan om märkning av ekipage på passtävlingar och
årsmötet beslutar att Göran ska lösa frågan genom att få tag på lämpliga hjälmöverdrag. Förslaget
är att SIF står för kostnaderna för dessa hjälmöverdrag och att de kan följa med Skeids
tidtagarutrustning och finnas tillgängliga på alla tävlingar där Skeid håller i tidtagningen.
§15 Ordförande Göran förklarar mötet avslutat.
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