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PROTOKOLL Årsmöte
Datum: 2012-04-19 kl. 19.00

Plats: SMK Hälsinge Hudiksvall

Närvarande: 11 st. varav 5 från styrelsen

§1

Mötets öppnande
Per-Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§2

Förteckning över närvarande medlemmar
Närvarande medlemmar förtecknades, se bilaga.

§3

Val av ordförande för mötet
Per-Åke Persson valdes som mötets ordförande.

§4

Val av sekreterare för mötet
Therese Persson valdes som mötets sekreterare.

§5

Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
Att justera protokollet valdes Hans Westerlund och Micke Persson

§6

Fråga om mötets behöriga utlysning
Beslutades att mötet var behörigt utlyst.

§7

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen i befintligt.

§8

Ekonomisk rapport
Enligt den ekonomiska rapporten fanns 24982,75:- kronor i kassan. Mötet godkände den
Ekonomiska rapporten.
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§9

Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorerna hade ingenting att anmärka på. Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 10

Fastställande av balansräkning

Balansräkningen fastställdes och godkändes att läggas till handlingarna. Men tillägning av
intäckter skall göras.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12

Fastställande av årsavgift
Mötet beslutade att årsavgiften för familj blir 400 kronor och för enskild medlem 250 kronor.

§ 13

Val av ordförande för en tid av ett år
Mötet valde Per Åke Persson till ordförande för ett år.

§ 14

Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
Sedan valdes Lars Hummer och Per-Erik Nilsson till styrelseledamöter i 2 år.

§14 b

Fyllnadsval av styrelseledamot för en tid av ett år

Mötet valde Hans Westerlund till ett fyllnadsår som styrelseledamot. Och tar med nu över kassör
platsen i klubben efter Peter Wibergs avgång i styrelsen som kassör. Peter skall avsluta sitt konto på klubben och
lämna Internet dosan till Swedbank så snarast möjligt . Hans Westerlund skall i sin tur införskaffa en ny Internet
dosa på Swedbank och få tillträde på lokattens konto.

§ 15

Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år
Mötet valde Therese Persson till ett fyllnads år.

§ 16

Val av tre aktivitetsansvariga
Mötet valde Per Englundh och Anna Englundh.

§ 17

Val av två revisorer för en tid av ett år, varav en sammankallande
Mötet valde Sonny Jonsson, sammankallande och Kent Lind.
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§ 18

Val av tre valberedare för en tid av ett år, varav en sammankallande
Mötet valde Anders Pålsson. Han får till ansvars att tillkalla en till.

§ 19

Fastställande av ersättning till styrelse, ledansvariga och för övriga utdelegerade uppgifter
Mötet beslutade att styrelsen har fritt medlemskap samt att man mot uppvisande av kostnader eller
förlorad arbetsförtjänst har rätt till ersättning. Delegerade arbetsuppgifter från styrelsen till medlem
som medför kostnader berättigar till ersättning. I övrigt utgår ingen annan ersättning.

§ 20

Motioner
Till mötet hade det inkommit en motion., gällande bristfällig underhållning på klubben matrial och
förvaring. Styrelsen ska förbättra detta.

§ 21

Lotterier
Mötet beslutade att klubben under nästa år inte skall sälja några lotterier. Endast mindre lotteri vid
eventuella aktiviteter.

§ 22

Fasställande av datum för upptaktsmöte
Mötet beslutade att upptaktsmöte inför nästa säsong blir i slutet av augusti.

§ 23

Övriga frågor, ärenden
Olika aktiviteter inför nästa säsong kom på förslag b.la en Skruvarkurs för tjejer. Pimpel och
angeltävlingar.
En markägare i hög har skänkt en stuga till klubben. Det tackar vi för!

§ 24

Mötets avslut
Per-Åke tackar för året som varit och för visat intresse.

Ordförande
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Per-Åke Persson

Vid protokollet

Therese Persson

Justeras

Hans westerlund

Micke Persson

