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Arsmöte 2016-03-12
Klubbstugan Klinkeboda

Arsmötes protokoll avseende 2015 års verksamhet

1. Ordförande Håkan Hedlund hälsade alla välkomna och förklarade mötet Öppnat.
2. 36 medlemm at vat närvarande och alla skrev upp sig på en lista som fastställdas

som

röstlängd för mötet.

3. Till ordförande för mötet valdes Conny Andersson, sekreterare Henning Lundberg.
4. Att justera protokollet och rosträknare valdes Lennart Hållen och Tommie Bäck.
5.

Mötet godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt.

6.

Föredragningslistan fastställdas.

T.

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 föredrogs av Håkan Hedlund och lades till
handlingarna.

,,

, .b. Styrelsens-{ön*altr*ngsberai'ttelse

(balans och resultaträkning) for 2015 foredrogs av lnger

Öberg och lades till handlingarna.

8. Revisorerna godkände styrelsens förvaltning.
9. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Håkan Hedlund redovisade förslag till verksamhetsplan för 2016 som antogs av mötet.
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1. lnger Önerg redovisade forslag till budget fÖr 2016 som antogs av mötet.
Mötet beslutade även att medlemsavgifterna ska vara oförändrade för 2016.

12. lnga motioner hade inkommit.
13. Val

a. Ordförande för en tid av 2 är Håkan Hedlund
b. Till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år omvaldes Sture Larsson och Torbjörn Svensk.
Lars-Erik Pettersson nyvaldes för en tid av 2 är.

c.

Till suppleanter i styrelsen for en tid av 1 år nyvaldes Örjan Gustafsson och Håkan
Axelsson.

d.

Till revisor för en tid av 2 är valdes Thomas Asberg.

e.

Till valberedningen för en tid av 1 år omvaldes Conny Andersson och Tommie Bäck
nyvaldes.

"-i

14. Övriga frågor.
Mötet tog upp fler frågor kring klubbens hemsida bland annat uppdatering av personlig
information, uppdatering av aktuell information däribland publicering av årsmötesprotokolloch
även publicering av histoiiskt material.
Frågan om datum för jägarduvan var fastställd till långfredag togs upp.
Bengt-Erik Oskarsson frånsade sig vissa uppdragen som ansvarig för klubbstugan, bokning
av stugan samt sponsring.
I arbetsgruppen för kulbanor ersätts Henrik Ahonen med Tommie Bäck.

Samtliga frågor som togs upp behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Avgående styrelseledamot och kassör lnger Öberg avtackades med en blomma.

15. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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