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ÅRSMÖTE 2021
Hede skidstadion kl 18,00 - 19,00

§1

Röstlängd: Mötets röstlängd fastställs genom att en lista skickas runt där de 16 närvarande
medlemmar skriver sina namn. Se bilaga 1.

§2

Mötet utlysande: klubben har annonserat i Mitthärjebladet, hemsidan samt Facebook.
Medlemmarna anser att mötet utlysts på rätt sätt.

§3
§4

Dagordning: Den förslagna dagordningen fastställs av mötet.

§5
§6

Justerare: Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utses Fredrik Hellström och Alexander Rydén.

§7

Revisionsberättelse: Robert läser upp revisorernas berättelse och mötet beslutar att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

§8
§9

Ansvarsfrihet: Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 10

Motioner: Styrelsen har fått in en motion från Karl-Erik Amundsson. Gällande leden upp från Ljusnan
sponsortavlan mot Okq8. Det blir som en rännil.

§ 11

Val:

Ordförande/ sekreterare: Till ordförande för årsmötet utses Robert Grubb, till sekreterare utses Isa
Persson.
Genomgång av:
A) Verksamhetsberättelse: Klubbens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 läses upp
av Robert och Torbjörn. Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
B) Balans och resultaträkning: Robert läser upp och går igenom klubbens balans- och
resultaträkning för år 2020. Mötet beslutar att lägga balans- och resultaträkningen till
handlingarna.

Medlemsavgifter: Robert informerar om att medlemsutgifterna sedan 2015-01-01 varit 200 kr enskild,
300 kr för familj. Styrelsens föreslår att ändra till enskild 250 kr, familj 400 kr. Mötet beslutar i enlighet
med styrelsens förslag.

A) Av styrelseledamöter: Mötet beslutar att omvälja Robert Grubb. Nyval på Birgitta Bredesen,
Max Jonsson samt Tony Nilsson till styrelseledamöter på 2år.
B) Av styrelsesuppleanter: Mötet beslutar att omvälja Lasse Persson och Samuel Grinde till
styrelsesuppleanter på 1 år.
C) Av revisorer: Mötet beslutar att omvälja Anders Ramstedt och Alf Östberg till revisorer på 1
år.
D) Av valberedning: Mötet beslutar att omvälja Ellinor Andersson, Anders Björns samt en plats
vakant. Ellinor Andersson utses till sammankallande.
E) Av utflyktskommitté: Mötet beslutar att omvälja Leif Frånlund och Bertil Lagerlund till
utflyktskommitté. Den tredje platsen är vakant. Leif Frånlund utses till sammankallande.

§ 12

Övriga frågor: Staffan Grinde informerar om att vi gått miste om sponsorpengar för sen eller utebliven
fakturering utav sponsorskylten vid Ljusnan. Samt att vindskyddet vid Medskogen har tagit väldigt lång
tid. Styrelsen ger förslag på att det behöver inte möjligtvis står där, vi kan välja att ställa det på något
annat ställe efter förslag.

§ 13

Avslut: Ordförande tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Malla Olsson,
Rune Björns, Gunilla Åström samt Mats Bredesen tackades av med en blomma för det arbete dom lagt
ner under sin tid i styrelsen samt valberedningen.
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