Protokoll årsmöte 2019 för Arnö IF, onsdag 6
mars 2019.
Plats: Långsättersskolans matsal från kl 19.
1/ Mötet öppnas av Bengt Eriksson.
2/ Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande medlemmar; Björn Åslund, Bengt Eriksson, PerOlof Gottvall, och Ulf Karlsson.
3/ Till ordförande för mötet valdes Bengt Eriksson och till
sekreterare Björn Åslund.
4/ Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ulf Karlsson.
5/ Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Mötet befann att årsmötet vara stadgeenligt
utlyst.
6/ Fastställande av dagordning, med smärre justering av utsänd dagordning.
7/ Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018. Verksamhetsberättelsen
lades till handlingarna.
8/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2018.
Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.
9/ Revisorns berättelse lästes upp av Björn Å. Revisor Sven-Erik Axelsson tillstyrkte
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11/ Fastställande av medlemsavgifter för nästföljande år (2020). Beslut om oförändrade
medlemsavgifter; 100 kr för enskild, 150 kr för familj.
12/ Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har
inkommit.
13/ Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019. Styrelsens
förslag till verksamhetsplan och budget antogs.

14/ Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år. Bengt Eriksson valdes.
b) kassör på två (2) år. Per-Olof Gottvall valdes.
c) en ledamot på två (2) år. Ulf Karlsson valdes.
d) en suppleant på två (2) år. Inga förslag fanns.
e) till revisor för en tid av ett år valdes Sven-Erik Axelsson.
f) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande.
Då det saknas förslag till valberedning, kunde inte årsmötet välja valberedning.
15/ Övriga frågor. Inga
16/ Mötet avslutades.
Nyköping 12 mars 2019
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