Svågadalens skoterklubb
25 februari 2018

Protokoll årsmöte

Närvarande: Henrik Brink, Marcus Joelsson, Roger Berglund, Hans Karlsson, Sture Joelsson, Thomas
Sandin, Elin Joelsson
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Mötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare- Thomas Sandin och Elin Joelsson
Val av justerare tillika rösträknare- Marcus Joelsson och Hans Karlsson
Godkännande av mötets utlysande
Fastställande av dagordning
Genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017
Revisionsberättelse- Läses upp
Ansvarsfrihet för styrelse 2016/2017. Mötet ger sittande styrelse ansvarsfrihet.
Fastställande av medlemsavgifter - 250 kr.
Fastställande av arvoden - 1500 kr till ordförande och 1500 kr till sekreterare.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret – Det kommande året ska ett lotteri anordnas för att bekosta en pistmaskin.
Utöver det kommer en familjedag att hållas och styrelsen har lovat att hjälpa Svågadalens
intresseförening att frakta upp material på Hornberget. Mötet godkänner budgetförslaget
och fastställer verksamhetsplanen.
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner - Inga inkomna.
Beslut om antal ledamöter samt ersättare i styrelsen - 7 ledamöter och 2 suppleanter.
Val av föreningsstyrelse
a. Ordförande för en tid av ett år- Thomas Sandin till årsmöte 2019.
b. Tre ledamöter för en tid av två år – Elin Joelsson, Marcus Joelsson och Henrik
Bergström väljs och sitter till årsmöte 2019. Hans Karlsson, Kenth Söderlund och
Roger Berglund är sedan tidigare valda och sitter till årsmöte 2019.
c. Två suppleanter för en tid av ett år, med en för dem fastställd turordning – Robin von
Wachenfeldt och Peter Jonsson.
d. Två revisorer för en tid av ett år – Yvonne Bergström och Veronica Fasth.
e. Firmatecknare – Mötet beslutar att Thomas Sandin och Elin Joelsson är
firmatecknare och tecknar föreningen var för sig.
f. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande –
Maria Sandin (sammankallande), Leif Bergström och Jan Andersson.
Lotteri- Vi kommer att anordna ett lotteri under 2018. Mötet beslutar att Thomas Sandin blir
lotteriföreståndare.
Jubileum- År 2019 blir klubben 40 år och styrelsen får i uppdrag att fundera på hur det ska
firas.
Övriga frågor
a. Några från styrelsen träffas den 2 mars för att göra i ordning leden mot Naggen.
Mötet avslutas

_______________________
Ordförande Thomas Sandin

_______________________
Sekreterare Elin Joelsson

_______________________
Justerare Marcus Joelsson

_______________________
Justerare Hans Karlsson

