TIBRO OK
Årsmöte

Protokoll

Torsdag 11 mars 2021
Microsoft Teams, 19:00-21:00
Närvarande: Ca 20 medlemmar

§1 Svante Andrén öppnade mötet. Röstlängden fastställdes.

§2 Svante Andrén valdes till ordförande för mötet, Pär-Magnus Bjurek valdes till sekreterare
för mötet.

§3 Som protokolljusterare valdes Nina Gumaelius och Torbjörn Löfving.

§4 Mötets utlysning
Mötet anses ha utlysts på korrekt sätt.

§5 Föreslagen dagordning godkändes.

§6 a)
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Pär-Magnus Bjurek presenterade verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen fastställdes med följande tillägg:
- Rekryteringskommittén. Annika Brämerson tar fram ett underlag.
- Sofia Gumaelius, Nina Gumaelius samt Torbjörn Löfving är aktiva inom VOF och detta vill
vi belysa i Verksamhetsberättelsen. Svante tar fram underlag

b)
Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse.
Ekonomisk sammanställning 2020, se bilaga 1.
Förvaltningsberättelsen fastställdes.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Svante Andrén läste upp revisionsberättelsen 2020-01-01 – 2020-12-31 till årsmötet.
Styrelsen förslås full ansvarsfrihet för det kommande verksamhetsåret.

§8 Beslut att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 jan 2021 – 31 dec 2021.

§9 Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Budgetförslag 2021
Ansvarsområde

Budgeterat resultat
[SEK]

Styrelsen
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Budgeten fastäldes för 2021.

§10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.

§11 Val
a) Till ordförande för 2021 valdes Svante Andrén.
b) Lucy Lou valdes till ledamot 2 år, 2021-2022. Omval på Pär-Magnus Bjurek som ledamot
ytterligare 2 år, 2021-2022. Berit Klamfelt, Ragnar Olsson och Roelof Bevort kvarstår 2021.
c) Till suppleant i styrelsen under 2021 omval Annika Brämerson.
d) Till revisorer 2021 valdes Sune Gustafsson och Curt Gustafsson. Som
revisorssuppleanter 2021 valdes Enar Andersson och Philip Stensby.

e) Sammankallande för valberedningen 2021 valdes Annika Henrysson. Philip Stensby
kvarstår 2021-2022. Nyval Lennart Jakobsson tre år, 2021-2023.
f) Styrelsen ansvarar att utse ombud till möten.
§12 Övriga frågor
HittaUt
Ett koncept från Svenska Orienteirngsförbundet och i dagsläget är det ca 80
klubbar/kommuner som erbjuder detta. Ett koncept primärt för icke-orienterare där kartor
med s.k. checkpoints erbjuds. Tibro OK tar fram ett koncept baserat på en karta med framoch baksida. Rankåskarta (med ca 30 checkpoints) samt centrumkarta (med ca 20
checkpoints) på framsidan, på baksidan en cykelkarta över hela Tibro Kommun.
Ett pris ska delas ut varje månad.
Totalkostnad beräknas till 40.000 kr. 5.000 kartor ska tryckas och delas ut till Tibros hushåll
inom ”50-zonen”.
U10mila 2021
Flyttat till första helgen i aug 2021. Samma område som tidigare. SOFT har bestämt att det
ska vara jämställda arrangemang och förslaget är nu mixlag HD14 samt HD20.
Förberedelser pågår men ännu mycket osäkert p.g.a. corona.

§13 Mötet avslutades.
Ordförande Svante Andrén avslutade mötet.

______________________________
Svante Andrén, ordförande

_______________________________
Pär-Magnus Bjurek, sekreterare

______________________________
Nina Gumaelius, justerare

______________________________
Torbjörn Löfving, justerare

BILAGA 1 :

