Årsmöte
Onsdagen 21 mars, 2013

Tid:

19.00– 20.00

Plats:

Klubblokalen Gröna Dalen

1.

Mötet öppnas
Ordförande Pyry Niemi hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande röstlängd
Närvaroförteckning upprättades och röstlängden fastställdes till 14 st.

3.

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att Bålsta IKs årsmöte enligt stadgarna 15§ var behörigen utlyst.

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan förändringar.

5.

Val av
a) ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Pyry Niemi.
b) sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Catherine Öhrqvist.
c) Två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän & rösträknare valdes Sören Staaf och Helene Tryggveson.

6.

Verksamhetsberättelser / Resultat och balansräkning
a) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning gicks
igenom och diskuterades. Hyreskostnaderna har ökat med nästan 16 000 kr.
från 2011 till 2012. Detta är något som den nya styrelsen får i uppdrag att se
över. Kassören berättar att styrelsen föregående år beslutade att försöka
avveckla fonderna då detta bokföringsmässigt innebär en del problem.
Dessutom kan det ifrågasättas om en ideell förening bör placera pengar i fonder.
Vi har skulder på 220 000, som till största delen tillhör våra aktiva. I samband
med att detta diskuteras informerar ordförande även om beslutet om
ackumulerade bidrag. Intjänade pengar ska användas under verksamhetsåret.
Resultat- och balansräkning godkänns.
b) Teamens verksamhetsberättelser lästes igenom och godkändes med följande
ändringar/tillägg
Långskubbarna: Robert Frykstedt deltog ej i Stockholm Marathon.

7.

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse lästes igenom och lades till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg dvs. för
år 2012.

9.

Fastställande av medlemsavgifter för 2013
Årsmötet bestämde, på förslag från styrelsen, följande medlemsavgifter för
2013:
Enskild medlem – 200 kr
Familjeavgift (oavsett antal familjemedlemmar) – 500 kr.

10.

Fastställande av budget för år 2013
Ordförande lämnade ordet till kassören för en redogörelse av budgeten för år
2013. Efter en mycket liten diskussion kring styrelsens förslag till budget som
ansågs vara försiktig bestämde sig årsmötet för att godkänna förslaget.

.
Budget bifogas detta protokoll.
11.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
En motion har inkommit till årsmötet om att öka antalet ledamöter i styrelsen
med ännu en ledamot. Årsmötet godkände motionen. Denna bifogas protokollet.
Anders informerar om att vi har fått ett godkännande av varumärket
Godisjoggen från Patent och registreringsverket enligt vår ansökan som
lämnades in hösten 2012.

12.

Val av
a) ordförande för en tid av 1 år
Årsmötet valde Pyry Niemi till ordförande.
b) 3 st. ledamöter för en tid av 2 år
Årsmötet valde Catherine Öhrqvist och Robert Frykstedt till ledamöter.
Årsmötet ger styrelsen mandatet att finna ytterligare en ledamot
c) 2 st. ledamöter för en tid av 1 år.
Årsmötet valde Rigmor Nilsson och Helene Tryggveson.
d) 2 st. suppleanter för en tid av 1 år
Årsmötet valde Bert Lagerblad till styrelsesuppleant. Styrelsen får årsmötets
mandat att finna ytterligare en suppleant.
e) 2 st. revisorer för en tid av 1 år
Förslaget från årsmötet är att de sittande revisorerna Björn Amb och Trond
Narvestad valdes till revisorer.
e) Valberedning – 3 st. ledamöter för en tid av 1 år
Mötet valde Robert Lindström och Pelle Larsson till valberedning. Styrelsen får
i uppdrag att hitta ännu en ledamot till valberedningen.

Oroväckande att fyra stycken ledamöter i dagsläget är från ett och samma team.
Inför nästa år ska vi prioritera en bredare representation i styrelsen för att få en
transparens.
Vi avslutar årsmötet med att tacka våra avgående ledamöter Anders, Ewa och
Andreas för sitt engagemang i Bålsta IK.
13.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
______________________
Pyry Niemi
Ordförande

______________________
Catherine Öhrqvist
Sekreterare

______________________

______________________

Justeringsman
Sören Staaf

Justeringsman
Helen Tryggveson

