Årsmöte i Linköping Judo 2019 – Protokoll
§ 1.

Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
13 st medlemmar närvarande. Jonas Räntilä, Lars Karlsson, Alberth Karlsson, Malin
Lovang, Tommy Peresin, Johnny Nilsson, Tomas Tegnegård, Gustav Kindeskog, Henrik
Carlqvist, Anette Räntilä, Christian Johansson, Linus Narby, Leif Kanebrant,

§ 2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde
Ordförande Lars Karlsson
Sekreterare Tomas Tegnegård
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Mötet valde Malin Lovang och Johnny Nilsson till justerar
Mötet har utlysts på rätt sätt.
(kallelse tre veckor innan, handlingar tillhanda en vecka innan).
Mötet befanns utlyst på rätt sätt.
Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

§ 7.

§ 8.
§ 9.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen förvaltningsberättelsen.
Förslag på att styrelsen ska utarbeta ett nytt verksamhetsmål om en plan för att öka
klubbens tävlingsnärvaro.
Bankkostnader höga, beror på årsavgifter och swish och bankgiro inbetalningar.
Mötet godkände förvaltning och verkamshetsberättelsen för 2018
Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisor Leif Kanebrant föredrog revisionsberättelsen.
Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Fastställande av maximala avgifter för verksamhetsåret.
Medlemsavgift: Mötet fastställde 200 kr per år vilken ingår i första träningsavgiften för året.
Träningsavgift: Mötet fastställde maximala avgifter
1200 kr för vuxna,
850 kr för barn
2050 kr i familjeavgift.
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§ 10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetförslag kommande
verksamhets- räkenskapsåret.
Mötet fastställde att punkt 2.4 stryks men texten behålls
Punkt 3.5 ändras till 10 st licensierade tränare. Förhoppningsvis kommer det hållas en
utbildning i Linköping under året.
Punkt 5.4 öka antalet starter i tävlingar till 15
Verksamhetsmålen beslutade och godkända med ovanstående ändringar
Budgetförslag som slutar på plus 10000 budgeterat med i princip oförändrat medlemsantal,
minskade kostnader för utbildning och förbrukningsmaterial.
Mötet godkänner budgetförslaget.

§ 11.

§ 12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
(2 veckor innan årsmötet).
Inga motioner
Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Vald till ordförande Jonas Räntilä
b. Föreningens sekreterare för en tid av 2 år (sekreterare ojämna år, kassör jämna år)
Vald till sekreterare Tomas Tegnegård
c. Minst 2 övriga ledamöter för en tid av 2år (varje år)
Valda till ledamöter Tommy Peresin, Emil Sandgren
d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år
Leif Kanebrant valdes till revisor
Muhamed Vrbanjac valdes till revisor suppleant
e. 2 ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en utses till sammankallande
Mötet valde Henrik Carlqvist (sammankallande) och Alberth Karlsson till
valberedning.
f. Ombud till SF och SDF- möten
Henrik Carlqvist valdes till ombud för SÖJF
Förbundsmötet Jonas Räntilä valdes att närvar alternativt delegera vår röst till annan
klubb.
g. Firmatecknare
Mötet beslutade att ordförande Jonas Räntilä, kassör Anette Räntilä och Lars Karlsson skall
var för sig vara behöriga firmatecknare.
h. Representant i Föreningsalliansen och beslut om deltagande i densamma
Vi ska delta i föreningsalliansen
Johnny Nilsson valdes till representant

§ 13.
§ 14.

Övriga frågor.
Tommy Peresin vann väskan som lottades ut under mötet.
Mötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Justeras av

Malin Lovang

Johnny Nilsson

