PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Datum:

2015-02-15
Sandviken

2015
kl 15.00

Plats: Lars-Hansgården, Sandviken,

a)

Mötets öppnande
Gyda IHFs ordförande hälsade alla välkomna och därmed öppnade mötet.

b)

Godkännande av föredragningslista
Godkändes.

c)

Fråga om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Godkändes, 27 röster.

d)

Val av ordförande förhandlingarna
Årsmötet valde Anders Enbom som sekreterare för årsmötet.

e)

Val av sekreterare för förhandlingarna
Årsmötet valde Christina Engelborg som sekreterare för årsmötet.

f)

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötets ordförande
justera årsmötesprotokollet.
Årsmötet valde Linn Gilberg samt Kicki Westerberg att jämte ordförande
justera protokollet.

g)

Behandling av verksamhetsberättelsen
Anders Enbom föredrog verksamhetsberättelsen för årsmötet.
Verksamhetsberättelsen godkändes med följande justeringar:
Namnbyte på en styrelsemedlem; Linda Friberg.
Suppleant har även Katarina Ekman varit.
Revisorer har varit Kicki Westerberg och Titti Juhlin. Lena Larsson och
Wicky Gren har varit revisorssuppleanter.
Medlemsantalet är 152 stycken.
Justering i antal tävlingar till fyra.

h)

Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av
revisorernas berättelse
Bordlades till ett extrainsatt årsmöte – ingen ekonomisk redovisning har
lämnats av kassören. Detta medför att revisorerna ej har kunnat granska
föreningens ekonomiska ställning.
Det extra insatta årsmötet kommer att hållas om ca en månad, under
förutsättning att den ekonomiska redovisningen lämnas till revisorerna
omgående.

i)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bordlades till det extrainsatta årsmötet.
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j)

Val av ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter och
suppleanter
Val av ordförande (nyval) på två år: vakant – bordlades till extra årsmöte
Val av Kassör (fyllnadsval) på ett år: Johanna Jablonski
Val av sekreterare (nyval) på två år: Christina (Stina) Engelborg
Val av tre ordinarie ledamöter; varav en på ett år och två på två år –
bordlades till extra årsmöte
Val av styrelseledamot (fyllnadsval) på ett år: Siri Brever
Val av två suppleanter: Kurt Svahn, två bordlades till extra årsmöte.
Kvarstår sedan tidigare på ett år i styrelsen; Linda Friberg samt Elin
Hedman.

k)

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
Årsmötet valde Kicki Westerberg Linn Gilberg till revisorer.
Till revisorssuppleanter valdes Maria Hedin samt Lena Larsson.

l)

Val av ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
Årsmötet valde Tony Bergsman, Linda Friberg, Elin Hedman och Siri
Brever att representera Gyda på riskmötet. Suppleanter är Johanna
Jablonski samt Ida Göthe. Riskmötet hålls 21 mars i Västerås.

m)

Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
En extra valberedning fram till det extrainsatta årsmötets valdes: Siri
Brever, Lena Larsson, Anita Järvi samt Wicky Gren.
Ordinarie valberedning för kommande år bordlades.

n)

Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
Årsmötet bestämde att ha samma avgifter inför kommande år.

o)

Motioner till riksårsmöte
Inga.

p)

Behandling av verksamhetsplan för innevarande år
Bordlades.
q)

Övriga i förväg anmälda frågor
* Banavgift:
Årsmötet tog beslut om att nya styrelsen har rätt att fatta beslut i frågan
kring banans finansiering. Tony Bergsman bistår med underlag och hjälp i
frågan. Driftskostnader för banan är ca 40.000 kr per år.
* Ansökan om medlemskap i specialidrottsförbund RF:
Årsmötet fattade beslut om att gå med i specialidrottsförbund. Nya
styrelsen får i uppdrag att ansöka om detta.
* Fråga kring uppslutning och ambitionsnivå och klubbens syfte,
samt styrelsens funktion utifrån detta:
Årsmötet förde en diskussion kring frågeställningen och beslutade nya
styrelsen att sätta inriktningen för föreningen kommande året.
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* Takt- och gångartskurs
Linn Gilberg önskar ordna en takt- och gångartskurs för Anne Fornstedt.
Planerade datum är 11-12 april. Kostnad är ca 5.000 kronor per dag plus
resa, mat, boende och lokal. Beräknat antal deltagare är 10-12 stycken
vars kursavgifter ska finansiera kostnaden. Evenemanget annonseras på
SIFs hemsida.
r)

Övrig information
Inget.

s)

Mötets avslutande
Anders Enbom tackade alla för visat intresse och avslutade därmed
årsmötet.

Vid protokollet

Christina Engelborg
mötets sekreterare

Anders Enbom
mötets ordförande
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Linn Gilberg
justerare

Kicki Westerberg
justerare
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