Protokoll från årsmötet för Kustens PK 2017-05-10
1.
2.
3.
4.
5.

Sören Lind hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Mötet var utlyst i god tid.
Till ordförande för mötet valdes Kjell Sjöö.
Till sekreterare valdes Anna-Kia Johnsson
Som justerare tillika rösträknare valdes: Yvonne Aho och Lennart
Ekberg
6. Efter ett tillägg på dagordningen för revisionsberättelsen efter
punkt 8, fastställdes dagordningen.
7. Alla fick 5 minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen för
2016-2017. Därefter klubbades den igenom.
8. Kassören redogjorde för årsredovisningen.
9. Revisorn Sören Forsén läste revisionsberättelsen och föreslog att
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
10.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11.Kassören redogjorde för budgeten för kommande verksamhetsår,
varefter mötet godkände denna.
12. Val:
Ordförande
Jan-Eric Lindquist
nyval
1 år
Sekreterare
Erland Nilsson
omval
2 år
Ledamot
Anna-Kia Johnsson
nyval
2 år
Suppleant
Anita Wennberg
nyval
2år
Suppleant
Anders G Eriksson
fyllnadsval 1 år
Revisor
Bertil Källman
nyval
2 år
Två valberedare
Siv Johansson
omval
1 år
Yvonne Aho
omval
1 år
Lagledare
Staffan Berglin
nyval
1 år
Vice lagledare
Bertil Nilsson
nyval
1 år
Lotteriföreståndare
Erik Andersson
omval
1 år
Bertil Nilsson
Tävlingsansvarig
Bertil Nilsson
omval
1 år
Ansvarig hemsidan
Lars Johnsson
omval
1 år
Mandattid kvar:
Kassör
Anders K Eriksson
1 år
Ledamot
Lars Nordlund
1 år
Revisor
Sören Forsén
1 år

13. Nya medlemmarna Assar Westlund och Inge Holmberg hälsades
välkomna till klubben.
Medlemmar som slutat är: Sune Åberg, Lars-Åke Nilsson och Ahti
Niskala.
14. Inga motioner hade inkommit till mötet.
15. Jan-Eric redogjorde för resultaten av medlemsenkäten. 45
personer = 80 % hade svarat hittills. Av dessa är 37 beredda att
tävla i klubbmatcher. 20 kan tänka sig att köra till matcher.
20 medlemmar tycker vi kan sätta ett tak för medlemsantalet.
Mötet beslöt att den frågan bordläggs till hösten.
50 % tycker att vi fortsätter som förut dvs alla spelar samtidigt även
om det blir trångt ibland.
Mötet beslöt att vi inte vill ha delade tider.
16. Lars Johnsson gjorde en liten sammanfattning av Kustslaget: 250
deltagare, vinst 11.000 kr + lottförsäljning. Sammanfattningen har
skickats ut på mail, men finns också på papper för dem som inte
har dator. Förslag från gruppen att förlänga speltiden med 2 veckor
nästa år, + att Lars ska prata med Johan om vi ev kan få annan
speltid också.
Lars delade ut blommor till Erik Andersson som varit med varje
gång för att sälja lotter. Erland var tyvärr bortrest. Staffan fick också
blommor för att han skött alla resultat och papper i övrigt.
Mötet beslutade att Lars (sammankallande), Staffan, Jan-Eric och
Kjell skall ansvara för tävlingen nästa säsong och att Erik och Erland
sköter lotterna.
17. Höstträningarna börjar 16 augusti.
Belle hade sänt med ett tack till alla dem som ställer upp på
tävlingar.
18. Prisutdelning:
Rikskorpen : Herrarna kom på 2:a plats i division 1. Belle har varit
med 12 ggr, tätt följd av Kjell-Åke på 10 ggr. Därefter kom Kjell
Sjöö, Staffan, Affe, Sören Lind och Jan-Eric.
Damerna blev 5:a i division 2.
Ferenc Papp vann sin klass vid Gaston Frimans memorial och fick
ett fint pris.

Klubbmästare: damklassen vann Ingegerd Bergström och
herrklassen vann Kjell-Åke Johansson.
Klubbmästare med handikapp blev för damer Britten Tholse och för
herrar Kjell-Åke Johansson19. Vår nye ordförande Jan-Eric Lindquist tackade Sören Lindh som
varit ordförande i 9 år med en liten gåva och därefter avslutades
årsmötet.
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