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Castlewood DGC
Dagordning Årsmöte 2019-03-26
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Patrik Axelsson
Sara Johansson
Caroline Slobo
Malin van Ham
Melker Molin
Marcus Slobo
Jerry Larusson
Marianne Söderberg
Shaggy Larsson
André Wollin
2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Shaggy Larsson som ordförande och André Wollin som sekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
Patrik Axelsson och Shaggy Larsson valdes till justerare och Caroline Slobo valdes till
rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet beslöt att mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det senaste
verksamhetsåret
Shaggy Larsson gick genom verksamhetsberättelsen.
André gick igenom ekonomin i klubben. Klubben har nyligen blivit beviljade
befrielse från att deklarera. Detta gäller i 5 år. Eftersom klubben inte har några
inkomster som ska beskattas har skatteverket godkänt detta.
7. Hjälpa till vid årets tävlingar:
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•

Riddarrundan – Caroline, Melker och Slobo anmäler sig och kan hjälpa till.

•

T-42 – Patrik och André anmäler intresse att hjälpa till.

•

KM – Patrik och André anmäler intresse att hjälpa till.

•

Snowflake – Sara Johansson kan tänka sig hjälpa till.

•

Slobo hjälper gärna till med diverse arbete som krävs, tex flytta korgar, bygga hål osv.

8. Engagera medlemmar att rapportera från tävlingar, med korta texter och bilder.
Redaktör för sociala medier – Mötet diskuterar möjligheten att utse en ansvarig redaktör
för sociala medier. Det konstateras att hemsidan inte är bra för löpande information om vad
som händer gällande tävlingar etc. Kommande styrelse tar fram förslag på hur detta kan
genomföras och vem som tar hand om det. Kolla möjlighet att starta Instagramkonto och
börja använda hashtaggar vid tävlingar. Se över klubbens närvaro på sociala medier och hur
vi bäst kan få ut information i flödet.
9. Beslutande om ansvarsfrihet för ordförande och kassör
Mötet beslutar ansvarsfrihet för ordförande och kassör.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Förslag 1: arvode till kassören. (Styrelsens kommentar: Administration av arvoden skulle ge
merarbete till kassören)
Diskussion. Slobo: Kassören antas göra mycket arbete som är viktigt för föreningen och som
inte alla kan gå in och ta över direkt. Sara: Personer antas delta i föreningsliv av
engagemang och inte mot arvode. André: Dels kommer det bli merarbete för att hantera
arvoden, sedan ses rollen som kassör som en rolig post som görs av engagemang för
klubben och medlemmarna.
Mötet beslutar att inte ge arvode till kassör.
Förslag 2: Mer clinic och spel på andra banor. (Styrelsen har ett liknande förslag och därför
har förslagen slagits samman)
Styrelsens förslag: styrelsen sätter ihop ett förfarande med en mall som fylls i, hur/vad/vem
ska ha pengar och till vad. Ska vara öppet för alla.
Diskussion. Marianne: när tjejer/juniorer är ute på event tillsammans så vill de ofta inte ha
öppet för alla. Därför kan ett sådant förslag inte alltid vara öppet för alla. Jerry: Samma sak
gäller för tex. En skolklass som man bjudit in för att visa sporten, det kan inte heller vara
öppet för alla men eventet i sig skulle uppfylla klubbens syfte. Melker: Så länge syftet för
föreningen uppfylls, att främja sporten, så borde man kunna äska pengar.
Mötet ska ta beslut om klubben ska ha en ekonomisk pott för sådana aktiviteter. Pax: detta
uppfyller klubbens ursprungliga syfte. Det är trångt i Slottsskogen, detta är ett sätt för
medlemmar att kunna åka iväg på andra banor och spela så klubben fortsätter hålla ihop.
Mötet beslutar att upprätta en ekonomisk pott för event. Styrelsen tar fram mall för
ansökan samt specifika villkor.
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11. Val av
a) föreningens kassör valdes vid årsmötet 2018 för en tid av två år
André Wollin sitter som kassör i ytterligare ett år.
b) ordförande för en tid av två år
ingen nominering
c) tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
Oskar ställer upp för omval. Slobo ställer upp för val som ledamot.
d) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
Caroline Slobo ställer upp som suppleant.
Vi har inte tillräckligt många nominerade för att tillsätta en ny styrelse. Årsmötet kan
bara nominera personer så styrelsen sammansättning består av 3 personer + 1
suppleant. I stadgarna står det att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter. Förslag att
bordlägga val av styrelse och förmedla problemet till ej närvarande medlemmar och
förklara dilemmat. Ett extrainsatt årsmöte kommer behövas för val av styrelse.
Mötet beslutar ha ett extra årsmöte för val av styrelse. Extra årsmöte sker
tisdag 9/4 18.00. Info om detta måste ut till medlemmarna snarast.
12. Övriga punkter – (Här togs med information som inte behövdes beslutas om)
Marianne berättar att det finns fler dam-klasser i år på SM.
Malin berättar att hon bokat rum och resa till Järva AMATÖRnament och ska få med fler
tjejer dit.
Slobo pratade om sina visioner för sporten och ungdomssatsningar. Slobo kan tänka sig att
aktivt besöka skolor och presenterna klubben och sporten. Han ser hur det kommer en hel
del elever till Slottsskogen och spelar med tex sin idrottslärare. Slobo har många tankar och
idéer men behöver strukturera detta. Styrelsen behöva sätta en vision för hur en
ungdomssatsning kan se ut och vilka medel som kan avsättas till detta.
13. Shaggy förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

André Wollin
Justeras av

Patrik Axelsson

Justeras av

Shaggy Larsson

