Årsmöte Nora Bågskytteklubb
Nora, 22 mars 2018

Närvarande: Pehr Emanuelzon, Ernst Persson, Ingela Eriksson, Mathias Andersson, Mikael
Gustafsson(till och med punkt 8), Åsa Lund, Robert Gustafsson, Honta Fohrs, Tindra Munther, Isak
Carlsson, Göran Carlsson, Stig Nordmark och Tomas Bodin (från punkt 6)

1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställs enligt utdrag ur medlemsförteckning

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.
Pehr och Ingela väljs till protokolljusterare och rösträknare.

4.

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

5.

Fastställande av föredragningslista.
Tillägg ”12 f)” firmatecknare, Tillägg ”Robert hemligt” under punkt 13.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
a) Verksamhetsberättelsen.
Göran läser upp verksamhetsberättelsen och den godkänns av mötet
b) Årsbokslut.
Göran läser upp och mötet godkänner bokslutet.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Sittande kassör Pehr läser upp Annette Stjärneryds revisionsberättelse och mötet
godkänner den
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8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

9.

Fastställande av medlemsavgifter.
Beslut flyttas till punkt 11 a) pga. inkommit förslag

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Robert läser upp verksamhetsplanen och den ekonomiska planen för 2018. Mötet beslutar
att godkänna dessa.

11.

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

a) Förslag till ändring av medlemsavgifter
Styrelsen har inkommit med förslaget att ändra medlemsavgiften till separat medlems och
träningsavgift. Styrelsens förslag är:
Medlemsavgift enskild: 100kr
Medlemsavgift familj: 200kr
Träningsavgift: 200kr för junior och 400kr för senior (senior från och med året man fyller 21)
Förslaget är även att träningsavgiften lyfts från tränare och styrelsemedlem.
Mötet beslutar att gå på styrelsen förslag med delad tränings och medlemsavgift
Styrelsen tar fram hur träningsavgiften betalas under året (400kr senior, 200kr junior helår
beslutas på mötet)
Medlemsavgift betald efter 15/11 gäller för nästkommande år.

2

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
Pehr Emanuelsson och Stig Nordmark väljs till ledamöter på två år
c) Suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
Mathias Andersson väljs till suppleant i styrelsen på ett år
d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
Tomas Bodin väljs till revisor på ett år och Klas Engholm till suppleant på ett år
e) Om möjligt tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande
Åsa Lund, Jimmy Lund och Tomas Bodin väljs till valberedning, Tomas utses till
sammankallande
f) Firmatecknare
Styrelsen har årsmötets förtroende att besluta om firmatecknare enligt stadgarna. Årsmötet
ger dessa rätten att agera firmatecknare var för sig.

13.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Roberts hemliga punkt är att dela ut ett av styrelsen instiftat pris ”åretseldsjäl”. Detta
tilldelas Göran Carlsson.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ordförande för mötet:

__________________________________________________________________
Sekreterare för mötet:

__________________________________________________________________
Protokolljusterare:

__________________________________

________________________________
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