Protokoll för Bågskyttarna Kils årsmöte 2015-11-28

§1

Ordföranden Ingmar Johansson önskade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat

§2

Ingmar Johansson valdes till mötesordförande.

§3

Leif Malm valdes till mötessekreterare.

§4

Till justeringsmän/rösträknare valdes Malin Johansson och Niklas Willman.

§5

Mötet godkände dagordning.

§6

Mötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst. (Anslaget i Skjuthallen, och
publicerat på föreningens hemsida, samt Facebooksida.)

§7

Verksamhetsberättelsen, föredrags och godkändes, och lades till handlingarna.

§8

Kassaberättelse o balansräkning föredrogs, och godkändes, och lades till
handlingarna.

§9

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret lästes upp.

§ 10

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20142015

§ 11

Ingmar Johansson valdes till ordförande för ett (1) år

§ 12

Anders Elneborg och Eddie Öyen valdes till ledamöter på två (2) år

§ 13

Dan Södersten och Malin Johansson valdes till suppleanter på ett (1) år

§ 14

Björn Johansson (sammankallande) och Gunnar Olsson, valdes till valberedning
på ett (1) år

§ 15

Kurt Lundgren valdes till revisor på ett (1) år

§ 16

Maria Skinnargård valdes till revisorssuppleant på ett (1) år

§ 17

Anders Ekman valdes till materialförvaltare för ett (1) år

§ 18

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall ligga kvar på oförändrad nivå,
Senor 400 kr, Junior 250 kr, Stödmedlem 150 kr.
Mötet beslutade även att medlemmar som tillkommer före 1 juli, betalar full
medlemsavgift. Medlemmar som tillkommer efter 1 juli betalar halv avgift.

§ 19

Vid årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Ordförande Ingmar Johansson (vald av årsmötet)
Kassör

Maria Willman

Sekreterare Leif Malm
Ledamot

Eddie Öyen

Ledamot

Anders Elneborg

Suppleant

Dan Södersten

Suppleant

Malin Johansson

§ 20

Firmatecknare
Vid mötet beslutades att Maria Willman xxxxxx-xxxx, och Ingmar Johansson
xxxxxx-xxxx, äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§ 21

Under övriga frågor:
A/ Anders Ekman gavs i uppdrag att sondera priser på 3D-djur inför eventuellt
inköp. Han fick även i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på byte av
låscylindrar och hänglås till våra anläggningar.
B/ Dan Södersten skall ta kontakt med Hammarö bågskytteklubb för eventuellt
köp av deras container.
C/ Leif Malm fick i uppdrag att ta fram underlag för inköp av en skjutvägg i
Skjuthallen.

§ 22

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

-------------------------------------------------Ordförande/ Ingmar Johansson

-------------------------------------------------Niklas Willman / justeringsman

-----------------------------------------------Sekreterare/ Leif Malm

-----------------------------------------------Malin Johansson /justeringsman

