Protokoll för Bålsta IKs årsmöte 2014
Tid:
Plats:

19 mars kl. 19.00
Klubblokalen Gröna Dalen

1. Mötets öppnande
Ordförande Pyry Niemi hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2. Upprop och fastställande röstlängd
Närvaroförteckning upprättades och röstlängden fastställdes till 15 st.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att Bålsta IKs årsmöte enligt stadgarna 15§ var behörigt
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 Andreas Johansson.
c) två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän & rösträknare valdes Anna Lundequist och Rigmor
Nilsson.

6. Verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för 2013
a) styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- & balansräkning
Kommentarer till resultat och balansräkningen var att sponsorintäkter samt
intäkter från medlemsavgifter har sjunkit. Styrelsens verksamhetsberättelse
samt resultat- och balansräkning godkändes.
b) teamens berättelser
Teamens verksamhetsberättelser godkändes.

7. Revisionsberättelse
Revisorernas kommentarer till revisionsberättelsen var att fonder har
bokförts till inköpsvärde och det ska ändras i fortsättningen till att bokföras
till aktuellt värde.
Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2015
Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
a) Verksamhetsplan
En kort presentation av några punkter i verksamhetsberättelsen. Sören
berörde Bålstaloppet lite extra som viktig inkomstkälla för klubben.
Tillbaka till urspungsbanan och ny startplats. Godisjoggen är ännu
viktigare som inkomstkälla och ska göras bättre i år eftersom
annonseringen förra året blev felaktig och bidrog till minskat
deltagande.
Verksamhetsplanen för 2014 fastställdes.
b) Budget
Sören presenterade att budgeten för 2014 är anpassad för att stämma
bättre mot verksamhetsberättelsen. Ordföranden tryckte på att
pengarna ska användas till de aktiva istället för att sparas i
vinstdrivande syfte. Fråga väcktes om teambudget. Ordföranden
förklarade att klubben håller i pengarna men teamen kan söka pengar
från styrelsen när någon aktivitet ska göras. I framtiden med nytt
ekonomiskt stödsystem finns det en teknisk möjlighet till teamkassor.
Hur vi gör får bli en framtida diskussion.
Budgeten för 2014 godkändes.

11. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har kommit in.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
Pyry Niemi valdes som ordförande.
b) 2 st ledamot för en tid av 2 år
Årsmötet valde Anna Lundequist och Robert Frykstedt.
c) 1 st ledamot för en tid av 1 år
Årsmötet valde Roger Nilsson.
d) 2 st suppleanter för en tid av 1 år
Årsmötet valde Sören Staaf och Rigmor Nilsson

e) 2 st revisorer för en tid av 1 år
Årsmötet valde Kristina Glantz Nilsson och Björn Amb
f) valberedning – 3 st ledamöter för en tid av 1 år.
Årsmötet valde Robert Lindström och Pelle Larsson.
Styrelsen får till uppgift att finna en tredje ledamot.

13. Mötets avslutande
Mikael Karlsson avtackades som avgående ledamot i styrelsen.
Trond Narvestad avtackades som avgående revisor.
Ordföranden avslutade mötet.
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Ordförande
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______________________
Justeringsman
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________________________
Justeringsman
Rigmor Nilsson

