Årsmöte Nora Bågskytteklubb
Nora, 8 mars 2017

Närvarande: Pehr Emanuelzon, Celina Sand, Ingela Eriksson, Mathias Andersson, Mikael Gustafsson,
Åsa Lund, Anton Grahn, Erik Olsson, Isak Carlsson, Göran Carlsson och Tomas Bodin(från punkt 6)

1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Samtliga närvarande är röstberättigade, röstlängden fastställs.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Göran Carlsson väljs till ordförande och Isak Carlsson till sekreterare för mötet.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Mikael Gustafsson och Mathias Andersson väljs till protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet anser mötet korrekt utlyst.

5.

Fastställande av föredragningslista.
Föredragslistan fastställs.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
a) Verksamhetsberättelsen.
Godkänns med tilläggen ”+4 begagnade buttar” under ”punkt 8”och ”2 individuella Sm
guld och 1 lag Sm guld” under ”tävlingar”
b) Årsredovisning.
Revisorn har gjort nerslag på årsredovisningen. Årsmötet beslutar att utlysa ett extra
årsmöte där punkt 6b,7,8 och 10b behandlas. Tills dess skall redovisningen vara klar.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Se punkt 6b
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8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Se punkt 6b

9.

Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsen har lämnat förslaget att fortsatt ha 300kr enskild och 600kr för familj. Årsmötet
beslutar godkänna förslaget.

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.

a) Verksamhetsplan.
Godkänns med tillägg ”deltagande på Num” under tävlingar som klubben tänker delta på
och tillägg ”övriga prova på aktiviteter” under kommande projekt
b) Budget
Se punkt 6b.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Det har av medlemmarna inte inkommit några motioner till årsmötet.

a) Förslag till stadgeändring
Det har av styrelsen inkommit ett förslag att förnya stadgarna från 2001 till en nyare och mer
gagnande för vår förening uppdatering. Med RF:s standard stadgar 2015 som grund och med
vissa ändringar för att passa vår verksamhet har dessa utformats
Årsmötet beslutar att anta de nya stadgarna , stadgarna omfattar 11 sidor + försättningsblad.
(bifogade till underskrivet protokoll)
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12.

Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
Robert Gustafsson väljs till föreningens ordförande på ett år.
b)Två stycken Ledamöter för en tid av två år
Ingela Eriksson och Isak Carlsson väljs till ledamöter på två år
d) Suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
Mathias Andersson väljs till suppleant i styrelsen på ett år
e) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
Anette Stjärneryd väljs till revisor på ett år och Klas Engholm till suppleant på ett år
f) Om möjligt tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande
Celina Sand och Tomas Bodin väljs till valberedning, Celina utses till sammankallande

13.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Det har inte inkommit några övriga frågor

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ordförande för mötet:

__________________________________________________________________
Sekreterare för mötet:

__________________________________________________________________
Protokolljusterare:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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