Årsmöte
Onsdagen 23 mars, 2011

Tid:

18.37 – 20.09

Plats:

Klubblokalen Gröna Dalen

1.

Mötet öppnas
Ordförande Sören Staaf hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2.

Fastställande röstlängd
Närvaroförteckning upprättades och röstlängden fastställdes till 12
st.

3.

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

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan förändringar.

5.

Val av
a) ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Sören Staaf.
b) sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Anders Olsson.
c) Två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän & rösträknare valdes Peter Karlsson och Eva
Norlander.

6.

Verksamhetsberättelser / Resultat och balansräkning
a) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
gicks igenom och godkändes med följande ändringar/tillägg:
Styrelsens verksamhetsberättelse
under rubriken Arrangemang ändras till
Klubbmästerskap i terränglöpning (alltså inget kommunmästerskap)
b) Teamens verksamhetsberättelser lästes igenom och godkändes.

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 2010.

9.

Fastställande av medlemsavgifter för 2012
Årsmötet bestämde, efter en lång diskussion, följande
medlemsavgifter för 2012:
Enskild medlem – 200 kr
Familjeavgift (oavsett antal familjemedlemmar) – 500 kr.
Förutsättning för den minskade medlemsavgiften är att styrelsen för
2012 kommer att debitera någon form av tränings-/service/deltagaravgift för samtliga aktiva inkl Långskubbarna.

10.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2011
Ordförande gjorde en presentation av styrelsens förslag till
verksamhetsplan & budget. Efter en kortare diskussion, framför allt
vad gällde budgeten, och en del justeringar bestämde sig årsmötet
för att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Verksamhetsplan och budget bifogas detta protokoll.

11.

Behandling av styrelsens förslag och ev. inkomna motioner
Till årsmötet hade inga motioner inkommit.

12.

Val av hedersmedlem
Inga förslag till nya hedersmedlemmar.

13.

Val av
a) ordförande för en tid av 1 år
Årsmötet valde Sören Staaf till föreningens ordförande.
b) 3 st ledamöter för en tid av 2 år
Årsmötet valde Anders Olsson, Ewa Wiklund-Andersson och Tomas
Eriksson till ledamöter.
c) 2 st suppleanter för en tid av 1 år
Årsmötet valde Magnus Lundbäck och Per Persson till styrelsesuppleanter.
d) 2 st revisorer för en tid av 1 år
Trond Narvestad och Björn Amb valdes till revisorer.
e) Valberedning – 3 st ledamöter för en tid av 1 år
Mötet valde Robert Frykstedt, Michael Mustaniemi och Torben
Lindqvist till valberedning. Robert är sammankallande.

14.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
______________________
Sören Staaf
Ordförande

______________________
Anders Olsson
Sekreterare

______________________
Peter Karlsson
Justeringsman

______________________
Eva Norlander
Justeringsman

