Föreningsstämma den 21 maj 2017

1. Stämmans öppnande
Stämman öppnandes av ordförande Olle Markstedt, som hälsade alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
Kiki Hall valdes till ordförande som tackade för förtroendet.
3. Val av sekreterare
Ragnar Santesson valdes till sekreterare.
4.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

5.

Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman fastslår att kallelse behörigen skett.

6.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med 2 övriga frågor från LG Palmér och godkändes.

7. Val av justeringskvinna/ man tillika rösträknare
Stämman valde Karin Johansen och Jenny Ottersten till justeringskvinnor,
tillika rösträknare
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för
verksamhetsåret 2014
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten gicks igenom. Dessa godkändes och lades till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse
Lars-Göran Palmér läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan anmärkning.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur resultatet
skall disponeras
Resultaträkningen samt balansräkningen godkändes. Vinsten balanseras i nästa
års budget
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade om att full ansvarsfrihet skall utgå till styrelsen.
12. Inkomna motioner och ärenden från styrelsen.
Inga motioner eller ärenden förelåg

13. Styrelsens förslag till budget för 2015
Olle Markstedt presenterade budgeten för 2017. Budgeterat resultat är en förlust à
35 000 kronor eftersom Höga Hopptornet vid barnbadet måste renoveras, Klubbhuset
räsklippare inköpas.
14. Beslut om arvode till styrelsen samt revisorerna
Stämman beslutade att styrelsens arvode för 2017 blir 0 kronor
15. Styrelsens förslag samt fastställande av årsavgift för kommande år
Stämman beslutade att årsavgiften blir 500 kronor, varav 100 kronor
går till barnbadsfonden.

16. Val av ordförande, kassör samt sekreterare
Ingen ordförande kunde väljas på stämman. Ett extra årsmöte är kallat till den
20150723 för att välja ordförande samt tre stycken suppleanter. Petra Brorsson
Fyllnadsvaldes på ett år som kassör. Johan Laufke omvaldes till sekreterare.
17.

Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
Björn Nilsson valdes till ledamot. Tre stycken suppleanter kommer att väljas på
den extra stämman som är utlyst.

18.

Val av revisor och revisorsuppleant
Lars-Göran Palmér kvarstår. Berndt Holmer omvaldes på två år.

19. Val av valberedning varav en utses som sammankallande
En ny valberedning kommer att väljas på den extrastämma som är utlyst.
20. Övriga ärenden
Berndt Holmer informerade om vandringen till Stickelsberg den 20150802.
21. Stämman avslutas
Stämman avslutades av ordförande som tackade för visat intresse och önskade

