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OSKARSHAMNS KANOTKLUBB
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Plats:

1

OKK

2019-02-17 (rev 1)

Kanotklubben Åsvallesund

Mötets öppnande
Stefan hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Fastställande av röstlängd för mötet (närvarolista)
Se närvarolista i slutet av protokollet.
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Val av mötesfunktionärer
a)
b)
c)
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Till ordförande för mötet valdes Leif Bergvall
Till sekreterare för mötet valdes Erik Keil
Som protokolljusterare och rösträknare valdes Jim Lundin och Kurt Hultgren

Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet fann att så var fallet då mötet utlysts tre veckor tidigare och kallelsen gått ut
via e-mail och brevledes.
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Fastställande av dagordning
Den föreslagna fanns vara i ordning av mötet.
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Styrelsens berättelser
Verksamhetsberättelsen för 2018 visades (projektor).
Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) redovisades av Sture.
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Revisorernas berättelser
Jim läste upp revisionsberättelsen i vilken räkenskapernas riktighet intygades.
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid som revisionen avser
Årsmötet fann att svaret var JA

9

Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
Stefan läste upp programmet (aktiviteter) för 2019, muntligen då det var några punkter
som ännu inte var helt fastlagda.

10 Fastställande av medlemsavgifter, hyresavgifter, milersättning, etc.
Årsmötet fann att inga förändringar skulle ske – samma avgifter som föregående år.

2
Sture visade budgeten för 2019, vilken baserade sig på utfallet för 2018, då vi inte
förväntar några större förändringar bland intäkter / utgifter.

11 – 12 Aktivitets- och Ungdoms- och Tävlingskommitéerna
Verksamhetsberättelser under dessa rubriker – se punkt 6

13 Behandling av styrelsens förslag och inlämnade motioner
Inga förslag har kommit in.

14 Val av styrelseledamöter
ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
revisor
revisor
valberedning

Stefan Sämfors
Sture Ljungblom
Erik Keil
Krister Waldem
Aron Sandell
Per Hjelmberg
Petra Kenczek
Henrik Lundwall
Väino Aus
Katarina Alriksson
Roy Karlsson
Jim Lundin
Stig Nilsson och Leif Bergvall

vald på 1år
vald på 2 år
vald på 2 år
vald på 2 år
vald på 2år
vald på 1år, fyllnadsval
(1 år kvar)
(1 år kvar)
(1 år kvar)
nyval 1 år
vald på 2år
(1 år kvar)
valda på 1år

15 Förnyelse av hemsidan
Aron visade ett utkast på den nya hemsidan.
De som nyligen gått kursen hos Idrott on-line, är Aron, Per, Petra, Katarina,
Väino och Krister. Genom att dela arbetet med hemsidan, blir det inte så betungade.
Genom den nya hemsidan ska det också gå att se information och händelser som
visas på Facebook – utan att vara med på Facebook.
En bra kalender kommer också att finnas på den nya hemsidan. Aron tar gärna emot
förslag.

16 Övriga frågor
Ann-Britt rapporterar angående nyckelsituationen:
5 st är borttappade
18 st är ej återlämnade, vid t.ex flytt
6 st A-nycklar och 21 st B-nycklar finns tillgängliga.
Om vi ev. ska satsa på ett nytt nyckelsystem (för säkerheten), överlämnas till
den nya styrelsen att behandla.
Städlistorna uppdateras enl. vem som innehar nycklar.
Stig föreslår att klubben köper in två st LISA från VKV, en säker kvalitetskajak
som är universellt användbar. Likaså går Stig vidare med att vi även kompletterar med
ett antal kvalitetspaddlar.
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Väino informerar om läget med GDPR.
Egentligen skulle information om hur vi handhar medlemmarnas personuppgifter,
ha nått ut till var och en i klubben, redan i höstas.
Ett förslag på utformning av dyl information visades från båtsportklubben.
Bl a ska en medlem inte behöva vara med på bild om han/hon inte vill.
Det räcker att GDPR-informationen läggs ut på hemsidan. Vi behöver inte sända
informationen till var och en.

17 Mötets avslutande
Protokollet justeras,

Jim Lundin

Kurt Hultgren

……………….

………………
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