Protokoll fört vid Gyda IHF-s Årsmöte 17 februari 2013

a) Gyda IHF-s ordförande Anders Enbom öppnade mötet.
b) Dagordningen godkändes.
c) Mötets behöriga utlysande godkändes. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande medlemmar.
Deltagarantalet var 20.
d) Att föra årsmötets förhandlingar valdes Anders Enbom.
e) Att föra årsmötets protokoll valdes Lotta Olsson.
f) Att jämte årsmötesordföranden justera protokollet valdes Tony Bergsman och Pia Johansson.
g) Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes av Tony Bergsman och godkändes av mötet.
h) Ekonomiskt resultat 2012 och revisorernas berättelse:
o Bodil Engman, redogjorde för ekonomiska resultatet och balansräkningen 2012. Gyda hade
vid årsskiftet 109 medlemmar. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka ev. fördelar med att ha
Gydas medel på ett bankkonto med ränta istället för plusgiro.
o Anders Enbom läste revisorernas berättelse, eftersom ingen av revisorerna var närvarande.
Endast en av revisorerna hade hunnit tittat på och godkänna revisionsberättelsen vid datumet
för årsmötet. Mötet var enigt om vikten av att få godkännande från båda revisorerna. Det
beslutades därför att kalla till ett extra årsmöte söndag 10/3 18:00 för att behandla revisorernas
berättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
i) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas vid extra årsmötet 10/3 (se punkten ovan).
j) Valberedningen Marilinn Laurdisen Andersson angav förslag på valbara ledamöter:
Årsmötet valde styrelseledamöter och suppleanter enligt följande
o Ledamot 1, Ordförande, tillika firmatecknare 2 år, nyval: Anders Enbom
o Ledamot 2, Kassör, tillika firmatecknare, 1 år, fyllnadsval: Bodil Engman.
Anders Enbom och Bodil Engman är var för sig firmatecknare för Gyda IHF.
o Ledamot 3, 2 år nyval. Inget förslag på ny sekreterare efter Lotta Olsson. Valberedningen
fortsätter att jobba med frågan till extra årsmötet 10/3. För detta arbete förstärks
valberedningen med Siri Brever och Wicky Gren.
o Ledamot 5, 2 år nyval: Siri Brever
o Ledamot 7, 2år nyval, Maria Hedin
o Ledamot 9, 2år nyval: Ungdomsledamot: Marilinn Lauridsen Andersson
o Suppleant 1, 1 år: Katharina Ekman
o Suppleant 2, 1 år: Monica Wikström
o Suppleant 3, 1 år: Kurt Svahn
k) Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 1 år: Kicki Westlund och Wicky Gren valdes till
revisorer. Lena Larsson och Ida Göthe valdes till revisorssuppleanter.
l) Val av representanter till SIFs årsmöte: Mötet valde 3 ordinarie ombud och 3 reserver att
representera Gyda IHF vid Förbundsstämman 16 mars 2012.
o Ordinarie: 1) Anders Enbom 2) Tony Bergsman 3) Elin Hedman
o Suppleanter: Marilinn Lauridsen Andersson, Kicki Enbom, Lotta Olsson.
m) Val av valberedning 3 personer: Wicky Gren (sammankallande), Lotta Olsson, Lena Larsson
n) Medlemsavgiften i Gyda IHF: Oförändrad medlemsavgift förordades och beslutades för år 2014.
o) Inga motioner till SIF att behandla.
p) Verksamhetsplan/budgetförslag 2013. Verksamhetsplanen presenterades av Anders Enbom och
godkändes av mötet med tillägget att Styrelsen fick i uppdrag att lägga till området ”utbildning” till
planen och utarbeta ett innehåll. Budgetförslaget presenterades av Bodil Engman. Båda handlingarna
godkändes
q) Inga motioner har inkommit. Styrelsen hade lämnat in en proposition angående att undersöka eventuellt
införande av banavgift för beslut vid nästa årsmöte. Förslaget i propositionen bifölls av årsmötet.
r) I förväg anmälda frågor att behandla.
o 25-års jubileum: Gyda fyller 25år 2013! Till jubileumskommitté med uppdrag att bland annat
planera en jubileumsfest utsågs: Wicky Gren, Lotta Olsson och Ungdomssektionen.
o Byte av logga: Årsmötet beslutade att Gyda IHF byter logga till det vinnande bidraget från
loggatävlingen (bidrag nr5)
o Kommunikation: Gyda har en sida och en grupp på facebook där ägarskap och
underhåll/moderering är otydligt. Årsmötet beslutade att befintlig Gyda Facebooksida om
möjligt ska stängas. Facebookgruppen behålls för informationsdelning. Officiell information
om föreningen skall dock alltid först finnas på hemsidan gyda.nu.
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Ungdomssidan: Det finns nu en egen hemsida för ungdomarna. Hemsidan gyda.nu utökas
med en flik/länk till nya ungdomssidan.
o Klubbjacka/profilkläder: Profilkläder med Gydas nya logga ska tas fram. Maria Hedin tog
på sig uppdraget att kolla upp detaljer om detta och om det går att få hem exempelkläder för att
prova storlekar. Detta presenteras vid det extra årsmötet 10/3
Övrig information: Extra årsmöte söndag 10/3 18:00, Klubbstugan i Högbo
Ordförande Anders Enbom avslutade mötet.
SLUT

Vid protokollet:

___________________________________________
Lotta Olsson, mötessekreterare

Justeras:

____________________________________________
Anders Enbom, mötesordförande

Justeras:

_____________________________________________
Tony Bergsman, medlem

Justeras:

______________________________________________
Pia Johansson, medlem
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