Protokoll Årsmöte 2016/2017

VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB
PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Datum:
Plats:

2017-08-29 Kl.19.00
Slottskogsvallens konferenslokal

§1

Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Robert Casselbrant valdes till ordförande och Anki Jansson till sekreterare.

§3

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Maria Andersson och Anna Borg valdes till justerare tillika rösträknare.

§4

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Årsmötet fastställde att mötet utlysts på rätt sätt.
Information har legat på hemsidan sedan i början på maj.

§5

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställdes.

§6

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen fastställdes som den framlades.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Martin Carlberg, kassör, gick igenom ekonomin. Förvaltningsberättelsen fastställdes som den
framlades.

§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Revisorn har granskat enligt god revisionssed och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen fastställdes.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsens förslag om höjning till 200 kr/år för alla medlemmar godkändes av årsmötet.

§ 10

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Budget och verksamhetsplan fastställdes för årsmötet.
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§ 11

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner inkomna.

§ 12

Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
Robert Casselbrant valdes till ordförande.

§ 13

b)

Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Anette Winäs, Bengt Karlsson och Claes Stejre valdes till ledamöter. Martin Carlberg, Lena
Abrahamsson och Maria Andersson valdes till två år på föregående årsmöte.

c)

Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
Tom Eriksson och Åsa Nylén valdes till suppleanter.

d)

Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.
Niklas Larsson (ordinarie) och Jörgen Emilsson (revisorssuppleant).

e)

Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
Anders Esko (ordförande) och Ulrika Hofdell.

Övriga frågor.
Inga frågor.

Robert Casselbrant
Ordförande

Anki Jansson
Sekreterare

Justeras:

Maria Andersson
Justerare
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Närvarande (röstberättigade markerade med *):
Lena Abrahamsson*
Maria Andersson*
Anna Borg
Martin Carlberg*
Robert Casselbrant*
Tom Eriksson
Anders Esko
Sirpa Gavrilov*
Ulrika Hofdell
Anki Jansson*
Bengt Karlsson*
Ingrid Nordesand*
Åsa Nylén
Claes Stejre*
Anette Winäs*
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