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ÅRSMÖTE 2018

Hede Skidstadion kl.19:00-19:30

§ 1 Röstlängd: Mötets röstlängd fastställs genom att en lista skickas runt där de 20 
närvarande medlemmarna skriver sina namn, se bilaga 1.

§ 2 Mötets utlysande: Samtliga medlemmar har fått inbjudan till årsmötet med 
medlemsutskicket i januari. Mötet har också utlysts genom 2 annonser i 
Mitthärjebladet och ett evenemang på hemsidan/Facebook. Medlemmarna anser att 
mötet utlysts på rätt sätt.

§ 3 Dagordning: Den föreslagna dagordningen fastställs av mötet.

§ 4 Ordförande/ sekreterare: Till ordförande för årsmötet utses Robert Grubb, till 
sekreterare utses Monika Loft.

§ 5 Justerare: Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utses Herbert Kvarnström och 
Karl-Erik Amundsson.

§ 6 a) Verksamhetsberättelse: Klubbens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2017 läses upp av Malla, Gunilla och Monika. Mötet beslutar att lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna.
b) Balans- och resultaträkning: Robert läser upp och går igenom klubbens balans- 
och resultaträkning för år 2017. Mötet beslutar att lägga balans- och 
resultaträkningen till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse: Malla läser upp revisorernas berättelse och mötet beslutar att 
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Ansvarsfrihet: Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 9 Medlemsavgifter: Robert informerar om att medlemsavgifterna sedan
2015-01-01 varit 200 kr för enskild och 300 kr för familj. Styrelsen föreslår att 
avgifterna förblir oförändrade under 2018. Mötet beslutar i enlighet med styrelsens 
förslag.

§ 10 Motioner: Styrelsen har inte fått in några förslag eller motioner.

§ 11 Val
a) av styrelseledamöter: Mötet beslutar att omvälja Torbjörn Olofsson, Johnny 
Pettersson, Andreas Björns och Monika Loft till styrelseledamöter på 2 år.
b) av styrelseledamot (fyllnadsval): Mötet beslutar att välja Gunilla Åström till 
styrelseledamot på 1 år (fyllnadsval till nästa årsmöte).
c) av styrelsesuppleanter: Mötet beslutar att omvälja Lars Persson samt nyvälja 
Samuel Grinde till styrelsesuppleanter på 1 år.
d) av revisorer: Mötet beslutar att omvälja Anders Ramstedt och Alf Östberg till 
revisorer på 1 år.
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e) av valberedning: Mötet beslutar att omvälja Mats Bredesen, Anders Björns och 
Ellinor Andersson till valberedning på 1 år. Ellinor Andersson utses till 
sammankallande.
e) av utflyktskommitté: Mötet beslutar att omvälja Leif Frånlund och Bertil 
Lagerlund till utflyktskommitté. Den tredje platsen kvarstår vakant. Leif Frånlund 
utses till sammankallande och utflyktskommittén får ta hjälp av styrelsen, om det 
behövs.

§ 12 Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

§ 13 Avslut: Ordföranden tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Justeras: 

Robert Grubb Herbert Kvarnström Karl.Erik Amundsson

Vid protokollet:

Monika Loft


