Årsmöte 20150211

§1. Ordf öppnade mötet
§2. Fastställande av röstlängden se bil 1
§3. Val av mötesordförande, mötet valde Anders Dahlstedt
§4. Lokalklubbsstyrelsen anmälde Therese Johansson som protokollförare
§5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet, mötet valde Elisabeth Gillman och Veronica Strobach
§6. Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment
2
§7. Frågan om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst, alla uppgifter har funnits på
hemsidan, i klubbstugan och även på facebook
§8. Mötet fastställde dagordningen
§9. Mötet gick igenom och godkände:
•

Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
mål och uppdrag från föregående årsmöte

•

Balans- och resultaträkning

•

Revisorernas berättelse

§10. Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
§11. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen
§12. Mötet gick igenom och godkände lokalklubbstyrelsens förslag avsende:
•

Mål

•

Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret

•

Medlemsavgift enligt § 4 för närmst kommande verksamhetsår dvs lokal
klubbavgift för ordinarie medlem, familjemedlem och utlandsmedlem skall vara
oförändrade

•

Andra ärende samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamheten eller ekonomi, finns inga motioner

§13. Mötet beslutade att godkänna ärenden enligt punkt 12
§14. Mötet godkände informationen om planerade aktiviteter i syfte att nå faställde mål
§15. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 samt om suppleanters
tjänstgöringsordning
•

Ordförande nyval 1 år Lisel Gustavsen

•

Vice ordförande nyval 2 år Johan Sperr

•

Sekreterare omval 2 år Therese Johansson

•

Ledamot fyllnadsval 1 år Linnea Sperr

•

Ledamot nyval 2 år Veronica Strobach

•

Suppleant nyval 2 år Maria Andreassson

§16. Mötet beslutade om suppleandernas tjänstgöringsordning, Maria Andreasson nr 1
och Anders Ericsson nr2
§17. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9
•

Revisor omval 1 år Marie Andersson

•

Revisor omval 1 år Carina Wallin

•

Revisorsuppleant omval 1 år Pi Bergelind

•

Revisorsuppleant omval 1 år Gunilla Engström

§18. Val av valberedning enligt § 10.
•

Sammankallande valberedning nyval 1 år Christina Rosander

•

Valberedning nyval 2 år Annette Kalin

§19. Beslut om omedelber justering av punkterna 15-18, mötet godkände

§20. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 12
§21. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktigen, mötet godkände beslut om att
överlåta till styrelsen att uppdatera den som representerar Tbhk vid kommande
distriktsfullmäktige
§22. Nyvalde ordförandes punkt: Lisel Gustavsen tackade mötesordförande Anders
Dahlstedt med en bukett blommor och tackade även klubbens medlemmar för förtroendet
och att med den kompetensen som finns inom klubben så blickar vi framåt. Avgående
ordförande Annette Kalin tackade för de år som varit och lämnar nu över till Lisel
Gustavsen

§23. Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Mötesordförande

Therese Johansson

Anders Dahlstedt

Justerare

Justerare

Elisabeht Gillmann

Veronica Strobach

