Hickory Goffers of Helsingborg
Årsmötesprotokoll 2016-03-12

Närvarande:
Anders Engström, Jonas Fack, Bengt Gustavsson, Sverker Justusson, Claes Kvist, Cecilia Onell,
Johan Lindeberg, Jan Stewenius, Kerstin Mossberg, Ulf Mossberg,.
§1

Fastställande av röstlängd.
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat. Röstlängden fastställdes
enligt närvarolistan.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för dagens möte valdes Claes Kvist. Till sekreterare valdes Ulf
Mossberg.

§3

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Anders Engström och Jan Stewenius valdes att justera dagens protokoll samt att
vid behov fungera som rösträknare.

§4

Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Det konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.

§5

Fastställande av föredragningslista.
Den distribuerade föredragningslistan godkändes.

§6

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Ordföranden presenterade verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt
revisionsberättelsen. Handlingarna kommer att distribueras till de medlemmar,
som ej deltog i årsmötet.
Ordföranden betonade, i sin presentation av årets verksamhet, de fantastiska
tävlingsframgångar, som klubbens medlemmar haft under det gångna året och
hänvisade till informationen i årsberättelsen.
Ordföranden redogjorde för klubbens ekonomiska situation. Årets resultat visar
ett överskott på 1198 kr, jämfört med förra årets underskott på 3622 kr.
Klubben har fortfarande en stabil ekonomi.

Medlemmarna godkände styrelsens förvaltning av föreningen och beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§7

Fastställande av medlemsavgifter.
Mötet beslöt, att medlemsavgifterna bibehålles på nuvarande nivå, vilken är
400 kr.

§8

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Ordföranden redogjorde för de planerade aktiviteterna under det kommande
året. Tider för tävlingar framgår av den tryckta årsberättelsen.

§9

Behandling av styrelsens och av medlemmarna i rätt tid inlämnade förslag.
Inga förslag har anmälts till styrelsen för behandling.

§ 10

Val av styrelse, revisorer och valberedning.
Till ordförande för ett år omvaldes Claes Kvist.
Valberedningens förslag var i övrigt var, att som ordinarie ledamöter omvälja
Anders Engström och Lennart Håwi, samt nyval av Stefan Kjell. Detta beslutades.
Valberedningen föreslog vidare, att till förste- respektive andre-suppleant välja
Kerstin Mossberg respektive Inger Lundberg. Suppleanterna väljs på ett år.
Detta blev årsmötets beslut.
Till revisor för ett år omvaldes Mikael Garnow.
Årsmötet utsåg en valberedning bestående av Jan Stewenius, Jonas Fack och
Johan Persson, med Jonas Fack som sammankallande.

§ 11

Övriga frågor.
Inga övriga frågor förekom.

§ 12

Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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