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Protokoll årsmöte 2016
Söndagen den 19/2-2017
I klubbstugan på Gyda-banan kl. 15:00

!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mötets öppnande.
Tony hälsar alla välkomna.

!

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Tony Bergsman valdes till ordförande och Christina Engelborg till
sekreterare.

!

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet hade utlysts på rätt sätt.

!

Fastställande av föredragningslista.
Agendan /föredragningslistan fastställdes.

!

Fastställande av röstlängd för mötet.
17 stycken enligt lista.

!

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Linda Friberg och Pia Johansson valdes som rösträknare och justerare av
protokollet.

!

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för det
senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Tony föredrog verksamhetsberättelsen och årsmötet godkände den.
Årsmötet godkände balans- och resultatrapporten för 2016.

!

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisorerna har inget att anmärka och tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen.

!

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisonen avser.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

!

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskplan för
kommande verksamhets/räkenskapsår.
Tony föredrog 2017 års verksamhetsplan och ekonomiskplan för 2017.
Årsmötet godkände verksamhets- och ekonomiskplan för 2017.

!
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11.

12.

13.

14.

Behandling av styrelsens förslag och rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

!

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år (2018).
Stämman fastställde oförändrad avgift till 2018.

!

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Stämman godkände åtta plus tre ledamöter.

!

Val av:
a.
Föreningens ordförande för en tid av 2 år – Nyval – INGEN
KANDIDAT
b.
Kassör – Fyllnadsval 1 år Anna Landström
Stämman valde Anna Landström som kassör.
c.
Sekreterare – Nyval 2 år – INGEN KANDIDAT
d.
Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; Hälften av
ledamöterna väljs vartannat år.
i.
Ledamot 4- kvarstår 1 år - Siri Brever
ii. Ledamot 5 – Nyval 2 år – Eva Mikaelsson
Stämman valde Eva som styrelseledamot.
iii. Ledamot 6 – kvarstår 1 år - Linda Friberg
iv. Ledamot 7 – Nyval 2 år – Ewa Wall
Stämman valde Eva som styrelseledamot.
v. Ledamot 8 – Fyllnadsval 1 år INGEN KANDIDAT
e.
Suppleanter (ersättare) för en tid av 1 år;
i.
Kurt Svahn
ii. Malin Olsson
iii. Kerstin Lennander
Stämman valde Kurt, Malin och Kerstin.
f.
Två (2) revisorer jämte två (2) revisorssuppleanter (ersättare) för en
tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter delta;
i.
Lena Larsson (revisor)
ii. Anne-Lie Adolfi (revisor)
iii. Elin Strandell (revisorssuppleant)
iv. Christina Engelborg (revisorssuppleant)
Stämman valde Lena och Anne-Lie till revisorer samt Elin och
Christina till revisorssuppleanter.
g.
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Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses
som ordförande;
Stämman valde NN (ordförande), NN och NN till valberedning.
FINNS INGA KANDIDATER
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h.

i.

15.

16.

17.

Ombud till riksmötet samt suppleanter (ersättare) till dessa;
Riksmötet hålls lördagen den 18 mars i Bromma; Tony, Siri Brever
och NN. Föreningen har rätt att ha tre deltagare. Anita Järvi och NN
som suppleanter. SAKNAS REPRESENTANTER

!

Ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara
representerade via ombud;
Stämman valde NN. FINNS INGEN REPRESENTANT.

!

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmar får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inga övriga frågor anmälda.

!

Övrig information.
Inget specifikt.

!

Mötets avslutande.
Tony tackade alla för visat intresse och mötet avslutades.

!
Underskrifter
!
!

Tony Bergsman
Ordförande

!
!

Christina Engelborg
Sekreterare

!
!

Linda Friberg
Justerare

!
!

Pia Johansson
Justerare
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