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Protokoll från årsmöte 28 april 2019
Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop gjordes och röstlängden fastställdes (bilaga 1).
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet beslutades ha blivit behörigen utlyst.
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Göran Olofsson och till sekreterare Carina Rislund.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
protokollet
Till justerare valdes Fredrik Bergström och Magnus Albinsson.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna
räkenskapsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018 föredrogs.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det förflutna
räkenskapsåret
Revisorns berättelse för 2018 föredrogs.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 fastställdes (bilaga 2).
Fastställande av budget för nästa verksamhetsår
Budgeten för verksamhetsåret 2019 fastställdes (bilaga 3).
Fastställande av årsavgifter för verksamhetsåret
Årsavgiften för 2020 fastställdes till att vara samma som för 2019: 200 kr för enskild
medlem och 350 kr för familjemedlemskap.
Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år
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Gert Jacobsson valdes till styrelsens ordförande för ett år.
Val av kassör och klubbmästare för en tid av två år
Till klubbmästare valdes Karin Mattsson och Gunilla Olofsson som delar på uppgiften.
Till kassör hade varken valberedningen eller mötet några förslag varför posten blir vakant.
Val för en tid av två år av ordförande i juniorsektionen tillika ledamot i
klubbstyrelsen
Till ordförande i juniorsektionen valdes Fredrik Bergström.
Val för en tid av två år av ordförande i materielsektionen tillika ledamot i
klubbstyrelsen
Till ordförande i materielsektionen valdes Lars Mattson.
Val för en tid av två år av ordförande i ekonomisektionen tillika ledamot i
klubbstyrelsen
Till ordförande i ekonomisektionen hade varken valberedningen eller mötet några förslag
varför posten blir vakant.
Val av en revisor och en revisorsuppleant för en tid av två år
Till revisor valdes Björn Hammarstedt vars tjänster köps av föreningen.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Valberedningen hade inga förslag till ledamöter i valberedningen och inga nya namn kom
upp på mötet varför punkten flyttades till höstmötet.
Övriga val
Inga övriga val gjordes.
Behandling av förslag som väckts av klubbstyrelsen eller inlämnats till
klubbstyrelsen av röstberättigad medlem
Inga förslag hade väckts av eller inlämnats till styrelsen.
Övriga frågor
De avgående styrelsemedlemmarna Lilian Heijel och Ingrid Hedlund avtackades.
Justeras:

Göran Olofsson
Årsmötets ordförande

Magnus Albinsson

Fredrik Bergström
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Vid protokollet:
Carina Rislund
Årsmötets sekreterare
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