
 Protokoll för årsmötet 2017. 31 mars. 18.00- 20,00 
ett tappert gäng på 10 personer deltog och bra diskussioner fördes! tack alla. 

1. Mötets öppnande. 

ok, mötet klart och folk på plats. 

2. Upprop och fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd. 

alla påa plats och inga fullmakter inkommit eller problem, röstlängd klar. 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

mötet nyes vara utlyst på vederbörligt vis i sociala medie, hemsida, posters, på träningspass och på 

infotavlor under senaste 4 veckorna. 

4. Val av mötesordförande. 

Pär emanuel vals til mötes ordf. 

5. Val av mötessekreterare. 

Fredrik berntsson som är sittande sekreterare var och tävlar i Danmark så ordf valdes till sekr. 

6. Val av två justeringsmän och nödvändigt antal rösträknare. 

Peter Gustavsson och Fredrik Brogren valdes. 

7. Godkännande av dagordningen. 

Ja, dagordning och tillhörande dokument godkändes enhetligt. 

8. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Pär Emanuel läser upp valda delar ur berättelsen och diskussioner runt frågan fördes,  viss felstavning kan 

ses på olika platser som skall rättas till. Verksamhetsberättelsen godkändes dock i sin helhet. 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Martin celion (fd kassör) drar resultat, balans och andra valda väsentliga delar ur finanserna. Kredit på 

70ksek kvarstår, + i kassan 2016 på 150ksek, full återbetalning till ordf Emanuel gjord. god ekonomi. 

10. Föredragande av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Martin Celion drar hela revisionsberättelsen utförd av Ole Bergman (jurist/ revisor) och allt ok. 



11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av föreningens medel för det gångna 

verksamhetsåret. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet utan anmärkningar. 

12. Val på ett år av ordförande för föreningen.  

Pär emanuel väljes återigen till ordförande på 1 år. 

13. Vid förekommande fall nyval på två år av kassör tillika ledamot i föreningens styrelse, om posten är 

tillsatt genom val vid tidigare årsmöte utgår denna punkt ur dagordningen. 

Jesper Nolte valdes till ny kassör på 2 år och det välkomnas av Styrelsen, Martin C och Fredrik B skall 

under behövlig tid vara jesper behjälplig för att lösa situationen. 

14. Vid förekommande fall nyval på två år av sekreterare tillika ledamot i föreningens styrelse, om 

posten är tillsatt genom val vid tidigare årsmöte utgår denna punkt ur dagordningen. UTGÅR 

15. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant. 

Martin Celion väljes till suppleant och Olle Bergman sittande som revisor. 

16. Val på ett år av sammankallande samt ledamöter till valberedning. 

Pär Emanuel väljes till sammankallande på samtliga punkter. 

17. Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner. 

Inga förslag eller motioner är inkomna men bra diskussion fördes på ett antal punkter enl övriga punkter. 

18. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret. 

Arbetsplan redovisades av Emanuel som godtogs av mötet. 

19. Fastställande av avgifter till föreningen för verksamhetsåret. 

Mötet beslutade att kvarhålla samma avgifter som förra året -2016 med viss ändring på OCR till 1000kr 

20. Fastställande av budget för verksamhetsåret. 

Budgeten beslutas ändras på punkter som: Utgifter på vatten skall strykas dp det ingår i hyran, minskning av 

budgeterad summa på medlemsavgifter till 250ksek, minskning således av LOK bidrag till 60Ksek samt 

sponsring av Von Bergen till 21ksek. 

21. Övriga frågor, inga beslut kan fattas på denna punkt… 



Nyskylt ute är av absolut nödvändighet och Lasse Snickarn skall lösa Ihop med reklamfolk, skylten skall 

vara belyst och befintlig skylt skrotas. 

Lasse kallar till ett separat möte om sponsrings biten snarast. 

Betalning till tävlandes anmälningsavgifter skall först och främst göras av klubben. 

Emanuel styr upp HLR/ ERP för samtliga tränare. 

Öppet hus skall hållas i Augusti vid terminsstart för att ge mer folk. 

Nattvandring skall genomförs och minst 4 nya skall gå utb 3 alt 4 April. 

Terminsavslut genomföres med grillning och samkväm på ngt vis den 2/6 på em/kväll. Klubben bjuder. 

Nya kassör ihop med tidigare löser anmälningsavgift/terminsavgift/ register/ taggar/ betalning på ett mycket 

bättre vis än det är idag!! 

Samtliga inom klubben måste omg tillse inbetalning av avgifter! Klart inom 10 dgr! Som det ser ut idag är 

det endast inbetalt ca 71000 sek och det innebär under 48 medlemmar men vi är ju +100 på mattan!! Listor 

på betalande redovisas nästa vecka på tavlor!!! (ex dessa listor är det 32 personer betalande på FYS men det 

borde vara det dubbla), många tränar olika pass som kan ses dock…….. SKÄRPNING FORDRAS. 

Ny städutrustning inköpas omg och gammal skit slängs! Ansvarig Celion. 

SOMMARAVGIFTER och vinteravgifter kvarstår på 300/200kr. 

Veckoansvariga städning fortsätter- FYS, BJJ, THAI, MMA. Rullande schema. 

22. Mötets avslutande. 

Vid pennan: Pär Emanuel


