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Årsmöte BMK Boston
2011-05-24

1. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes. 15 medlemmar närvarande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Mikael Krusenberg
Till sekreterare valdes Daniel Persson
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare valdes Lars Blomdahl och Johan Rödin. David
Håkansson valdes till rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Information om mötet har funnits på BMK Bostons hemsida i drygt två
månader, samt utskick till medlemmarna via post en vecka innan mötet. Mötet
ansågs vara utlyst på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställde föredragningslistan.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Ordföranden gick genom årsberättelsen.
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
Kassören gjorde en ekonomiredovisning.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
Revisionsberättelsen lästes upp.
8. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Ny modell för medlemsavgifter enligt kallelsen beslutades av mötet.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
Mötet gav den kommande styrelsen i uppdrag att ta fram verksamhetsplan och
budget för den kommande säsongen.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner ( förslag
av stadgeändring)
Den inkomna motionen angående sanktioner mot medlemmar som inte
fullföljer sina plikter avslogs med motiveringen att den inte kräver någon
stadgeförändring. Däremot gav mötet den kommande styrelsen i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer enligt motionens anda.
12. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Till ordförande omvaldes Mikael Krusenberg
b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Till ledamot valdes Daniel Persson.
Övriga ledamöter med 1 år kvar är Sara Karlsson, Per-Åke Lagerström,
Johan Rödin och David Håkansson
c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
Till suppleanter valdes Lars Blomdahl och Ulf Carlsson.
d) 2st revisorer för en tid av 1 år.(I detta val får ej styrelsens ledamöter delta)
Till revisor valdes Rolf Alenius, en plats är för närvarande vakant.
e) 3st ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till
ordförande.
Ledamöter i valberedningen blev Tomas Ottosson (ordf), Anders
Wångenberg och Rune Werner.

Protokoll

Årsmöte BMK Boston
2011-05-24

f) Val av ombud till SDF-möten
Till ombud valdes Mikael Krusenberg, genom sin roll som
distriktsordförande i Jämtland/Härjedalen Badmintonförbund.
13. Stadgar
Inga förändringar.
14. Krisplan
Den kommande styrelsen ska arbeta genom RF krisplan, och anpassa den för
BMK Boston.
15. Övriga frågor
Mötet avtackade Jonas Törngren och Anders Wångenberg för lång och trogen
tjänst.
Jonas ska lämna från sig materiel till ny tränare i A-gruppen.
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