Årekanotisternas Årsmöte 2012
Plats: Campus Åre
Tid: 19:00 – 21:00 2012-02-21

1. Röstlängden fastsälldes
2. Stefan Pettersson valdes till ordförande för årsmötet och David Levrén till sekreterare.
3. Valet av protokolljusterare och rösträknare föll på Max Lundgren.
4. Årsmötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsår lästes upp.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret genomgås och godkänns.
7. Genomgång av revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Vid fastställande av medlemsavgifter beslutas att årsavgiften för medlemmar skall vara
oförändad dvs. 200 kr/pers och för en familj 300 kr.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret lämnas till nästa styrelse och år.
11. Inga förslag lades fram.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år; Stefan Pettersson .
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Per Fredriksson och Aydin Haressi samt
Camilla Söderlund och Nils Stenström på ett år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem (1) år; Max Lundgren
d) 1 revisor för en tid av ett år; Lars Larsson
e) 1 revisorssuppleant för en tid av ett år; Jonas Brunnemyr
f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; Marcus Junkka och som ordförande
Jonas Björklund.
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud); Nils Stenström

14. Övriga frågor


Medlemsregistret behöver uppdateras vilket kommer åligga kassören.



Det skulle underlätta logistiken vid kurser och prova på tillfällen om klubben hade ett
släp. Styrelsen skall undersöka var ett släp kostar.



Idag finns två facebookgrupper för klubben. Stefan ser till att en tas bort.



Nybörjarpass/prova på vill vi bedriva i större utsträckning. Styrelsen skall utse en
person att göra en lista över ansvariga för nybörjarpaddling som är klar senast 201205-01.



Vi vill se att flera i byn upptäcker och börjar paddla fors i Åredalen. Detta vill vi
åstadkomma genom att synas mer i byn. Vi ska även se till att nå studenterna på
Campus Åre.



Max Lundgren har varit i kontakt med ansvariga för vägen som går på den forshögra
sidan av Tångbölerakan. Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med Max Lundgren
reda ut möjligheterna att få tag på en nyckel.



Draklandavillan inkl. klubbens förråd skall rivas. Stefan får i uppdrag att undersöka
när vi blir av med nuvarande förråd och vilka nya alternativ som finns. Max Lundgren
föreslår att styrelsen undersöker möjligheterna att ersätta förrådet med en container.



Domänen www.arekanotisterna.se ägs av Jens Jensen. Styrelsen får i uppdrag att
undersöka om klubben kan ta över ägandet.
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