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Protokoll Årsmöte
2016-03-06 kl. 19:30
Henrik Carlqvist, Anna Petersson, Lasse Karlsson, Malin Lovang, Mats Sundin, Jonas Räntilä,
Maria Räntilä
§1. Mötets Öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jonas Räntilä valdes till ordförande för mötet. Malin Lovang valdes till sekreterare för mötet.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Henrik Carlqvist och Lars Karlsson valdes till justerare och Maria Räntilä valdes till
rösträknare.
§4. Mötet har utlysts på rätt sätt (kallelse tre veckor innan, handlingar tillhanda en vecka
innan)
Årsmötet befanns behörigt utlyst.
§5. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen och verksamhetsberättelsen godkändes
av mötet. Redogörelse för ekonomin för 2015 presenterades av ordföranden. Resultatet för
2015 är en vinst på 70 000 kr.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Jörgen Gustafsson, revisor för föreningen, finner redovisningen för verksamhetsåret 2015 i
mycket god ordning.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§9. Fastställande av maximala avgifter för verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att låta maxavgifterna ligga kvar oförändrade 2016 jämfört med 2015.
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetförslag kommande
verksamhets- räkenskapsåret
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 med
justeringen i formuleringen av målet om att bygga upp en buffert. Målet är istället att
klubben senast 2020 har 300 000 kr i upparbetad buffert.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (2 veckor innan
årsmötet)
Årsmötet beslöt att årets vinst överförs till löpande räkning.
§12. Val av
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Jonas Räntilä valdes till ordförande.
b. Föreningens kassör för en tid av 2 år (sekreterare ojämna år, kassör jämna år)
Mats Sundin väljs till kassör på ett år.
c. Minst 2 övriga ledamöter för en tid av 2år (varje år)

Henrik Carlqvist och Christian Ulman valdes på två år.
d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år
Jörgen Gustavsson och Leif Kanebrant.
e. 2 ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en utses till sammankallande
Alberth Karlsson väljs till valberedningen som sammankallande och den andra platsen är
vakant.
f. Ombud till SF och SDF- möten
Styrelsen får i ansvar att utse ombud till SF och SDF-möten.
g. Firmatecknare
Jonas Räntilä, Mats Sundin och Lars Karlsson utses att var och en för sig ha behörighet som
firmatecknare.
h. Representant i Föreningsalliansen och beslut om deltagande i densamma
Beslutades att i enlighet med av årsmötet fastställd verksamhetsplan för
2016 fortsätta deltagandet i Föreningsalliansen och där hemställa om så stort bidrag som
möjligt. Lars Karlsson väljs som representant.
§13. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Styrelsen för 2015 tackades med blommor.
§14. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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