Protokoll fört vid Gyda IHF-s Årsmöte 12 februari 2012
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Gyda IHF-s ordförande Anita Järvi öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Mötets behöriga utlysande godkändes. Röstlängden fastställdes till 31 närvarande medlemmar.
Deltagarantalet var 31.
Att föra årsmötets förhandlingar valdes Tony Bergsman, Sandviken.
Styrelsens val av sekreterare för årsmötet bifölls. Att föra protokoll valdes Christina Skoglund,
Kilafors.
Att jämte årsmötesordföranden justera protokollet valdes Linda Stoltz, Sandviken och Carina Gilberg,
Hamrångefjärden.
Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes av Tony Bergsman. Verksamhetsberättelsen godkändes.
Bodil Engman, redogjorde för ekonomiska resultatet och balansräkningen 2011.Gyda hade vid
årsskiftet 125 medlemmar. Christina Skoglund, Kilafors läste revisorernas berättelse, eftersom ingen
av revisorerna var närvarande. Revisorernas berättelse förordade till årsmötet, att efter ett gott arbete
av Bodil Engman och styrelsen bevilja 2011 års styrelse ansvarsfrihet.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med JA.
Valberedningen; Camilla Wengelin har på en överlämnad lista angivit förslag på valbara ledamöter
enligt de uppgifter som förelagts från styrelsen. Årsmötets val av styrelseledamöter och
suppleanter enlig följande;
Ledamot nr 1, Ordförande, tillika firmatecknare 1 år, fyllnadsval: Anders Enbom,
Årsunda.
Ledamot nr. 2, Kassör 2 år: Vakant. Ett enigt årsmöte tillförordnar Bodil Engman,
Gävle att fortsätta sitt arbete som kassör, tills ersättare har rekryterats. Anders
Enbom och Bodil Engman är var för sig firmatecknare för Gyda IHF.
Ledamot nr. 3, 1 år Fyllnadsval. Sekreterare; Charlotta (Lotta) Olsson, Sandviken
Ledamot nr. 4, 2 år. Vice Ordförande; Tony Bergsman, Sandviken.
Ledamot nr. 5, 1 år Fyllnadsval: Wictoria Gren, Åshammar
Ledamot nr. 6, 2 år: SE0000124179, Linda Olsson, Sandviken. (det finns 2 Linda
Olsson i föreningen)
Ledamot nr. 8, 2 år: Anna Stattin, Årsunda
Ledamot nr. 9, 1 år, Fyllnadsval: Ungdomsledamot: Linn Gilberg, Valbo.
Ledamot nr. 10, 2 år, Ungdomsledamot: Elin Hedman, Årsunda
Suppleant 1, 1 år: Maria Hedin, Sandviken.
Suppleant 2, 1 år: Monica Wikström, Valbo
Suppleant 3, 1 år: Kurt Svahn, Sandviken.
Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 1 år; Endast 1 ordinarie revisor kunde rekryteras;
Anita Järvi, Årsunda. Årsmötet ger uppdrag till styrelsen att utse 1 ytterligare ordinarie och finna 2
suppleanter för revisors uppdrag.
Ordinarie ombud till Förbundsstämman i Upplands Väsby 17 mars 2012; Årsmötet valde 3
ordinarie och 3 reserver att representera Gyda IHF vid mötet, Ordinarie: 1) Anders Enbom,
Årsunda. 2) Tony Bergsman, Sandviken. 3) Carina Gilberg, Hamrångefjärden. Reserver: 1) Marilinn
Lauridsen-Andersson, Valbo. 2) Christina Enbom, Årsunda. 3) Elin Hedman, Årsunda.
Val av valberedning 3 personer; Inga val gjordes eftersom ingen kandidat nominerats eller anmälde
intresse på Årsmötet. Styrelsen får uppdraget, att sammanställa en valberedning för 2012.
Medlemsavgiften i Gyda IHF; Förordas och beslutas avgiften till Gyda IHF; Oförändrad för år
2013.
Inga motioner till SIF att behandla.
Verksamhetsplanen/budgetförslaget för 2012. Någon faktisk verksamhetsplan har inte utarbetats
med tanke på, att större delen av styrelsen byts ut. En punktlista på aktiviteter att prioritera delades ut
till mötesdeltagarna. Budgetförslaget presenterades av Bodil Engman och Båda handlingarna
godkändes
Inga motioner för behandling har inkommit.
I förväg anmälda frågor att behandla.
Ny tävlingsansvarig; Christina Skoglund slutar och någon ny tävlingsansvarig har inte kunnat rekryteras.
Årsmötet ger uppdrag till styrelsen, att rekrytera ny.
Tävlingar 2012: Inga tävlingar har ”proppats” och uppgiften blir för nya i sektionen att planera och
genomföra någon tävling, kanske i augusti. Ulla-Lena Larsson fortsätter troligen med ansvaret för
anmälningar och datahanteringen före och under tävlingar. Får t.v. överta stora skrivaren från Christina S.
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GM, traditionell i serieform, inbakat i augustitävlingen eller annat alternativ? Håller dörren öppen för
förslag och ta upp med kommande ansvarig.

•

Cafeterian; Har de senaste åren drivits av familjen Johansson, men hur ansvaret skall fördelas i
fortsättningen får styrelsen jobba med.
Leader Gästrikland; Projektet som är treårigt har genomförts enligt planerna de två första åren. Viktigt nu,
att lämna in ansökan om bidrag för etapp tre. En utförlig beskrivning om vad som återstår finns som
underlag. Styrelsen får uppdraget, att upprätthålla samarbetet med involverade grupper, som också finns
dokumenterade i handlingar, som lämnats över av Inge Johansson. Speciellt möte angående detta bör hållas
snarast.
Stadgeändring och revidering i nu gällande stadgar för Gyda IHF; Frågan om eventuell minskning av antalet
ledamöter i styrelsen tas upp och man kommer fram till, att en mindre styrelse kan fungera med tanke på, att
medlemsantalet inte är så stort i Gyda. Förslag att kalla till extra årsmöte inom en månad godtas och
förslaget på 5 ordinarie ledamöter + 2 ungdomsledamöter och 2 suppleanter skall diskuteras och eventuellt
beslutas. Målet inom några år är, att en ungdomssektion skall bildas och då finns inte behovet av
ungdomsledamöter i styrelsen, som då kan fungera med 5 ledamöter + 2 suppleanter. Om extra årsmöte
beslutar enligt något av förslagen kan stadgeändringen gälla fr.o.m. nästa ordinarie årsmöte 2013.
Fördelningen av ansvaret för ridanläggningen i Högbo; Nya styrelsen tar upp frågan på första styrelsemötet
som äger rum inom kort.
Anita Järvi informerade om Sportlotteriet som såldes 2011 och frågar om fortsättning 2012. Styrelsen
skall ta tag i frågan.
Mötesordförande Tony avslutade mötet. Nye ordföranden Anders Enbom tackade för förtroendet och
önskade god fortsättning med arbetet i Gyda för styrelse och medlemmar.
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Under en paus i förhandlingarna intogs fika med tre alternativa smörgåstårtor.

Vid protokollet:

___________________________________________
Christina Skoglund, mötessekreterare

Justeras:

____________________________________________
Tony Bergsman, mötesordförande

Justeras:

_____________________________________________
Linda Stoltz, medlem

Justeras:

______________________________________________
Carina Gilberg, medlem

Sidan 2 av 2

