Årsmöte 2020-05-19 HOK:s kansli Tjärhovet

§ 1 Årsmötets öppnande.
Ordförande Peter Juntti hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Peter Juntti, till sekreterare Johan Klippmark.
§ 3 Val av två justeringsmän
Gösta Klippmark och Bror Alatalo valdes till att justera årsmötesprotokollet.
§ 4 Mötets behöriga utlysande
Efter att det planerade årsmötet den 26/3 ställdes in pga coronaepidemin så har detta möte återigen annonserats i
HB. Mailutskick har gjorts, information har även funnits på hemsidan.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019. En ändring gjordes, Mauri Romppainen har suttit som
ordinarie ledamot 2019. Kassör Harry Andersson redogjorde för föreningens ekonomi.
§ 6 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för 2019 lästes upp, revisorerna har granskat klubbens räkenskaper och har inte funnit något att
anmärka på.
§ 7 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 8 Val
Till ordförande för 2019 valdes Peter Juntti.
Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Jyrki Pessa, Bo Svedlund och Harry Andersson.
Till ersättare för 1 år omvaldes Uno Näsström och Ove Franzén.
Val av 2 revisorer och 2 ersättare för 1 år. Ordinarie: Linda Juntti och Karl-Erik Vähäjärvi.
Ersättare: Thomas Juntti och Lars Suo.
§ 9 Val av valberedning
Årsmötet valde Thomas Juntti (sammankallande) och Gösta Klippmark.
§ 10 Arbetsplan med utgifts och inkomststat för 2020
Utgifts och inkomststat för 2020 redovisades.
§ 11 Övriga frågor
Beslut om tävlingen 2020 med tanke på världsläget (COVID19) tas i månadsskiftet maj/juni
Träningsprogram för året tas fram, kontakt med SIF så att det hålls minst en träning varje vecka.
Gösta uppdaterar de fasta kontrollerna i Riekkola. Målning kansliet och klubbstugan behöver göras i sommar.
Klubbens skoter skrotas, ny behöver anskaffas om vi ska fortsätta köra spår i egen regi.
David Pessa kommer att uppdatera tre skolgårdskartor under sommaren.
§ 12 Årsmötet avslutas
Ordförande Peter Juntti tackar för förtroendet och visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
§ 13 Utdelning av priser och fika.
KM-plaketterna delades ut och fika serverades.
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