Årsmöte IK NocOute.se 2012-04-18
Protokoll
Närvarande: Björn Ydremark, Gunnel Ydremark, Anna Drotz, Ida Johansson, Lotta Agholme,
Fredrik Agholme, Mattias Wellermark, Anna Carlén, Mårten Jacobson, Henrik Gustafsson, Andreas
Weckfors, Martin Karlsson, Fredrik Carlén, Andrew Gustavsson, Gustav Lind, Anna Wallentinson
1.

Martin Karlsson hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2.

Anna Wallentinson valdes till mötesordförande och Anna Carlén valdes till mötessekreterare.

3.
4.

Fredrik Carlén valdes till protokolljusterare och rösträknare.
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och röstlängden fastställdes till 10 personer.
Årsmötet kunde enligt stadgarna vara behörigen utlyst.

5.

Dagordningen fastställdes.

6a.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret presenterades.
Henrik Gustafsson påpekade att det i verksamhetsberättelsen fanns två fel: Mårten Jacobson,
Gustav Lind och Emilie Leion var felnoterade som suppleanter istället för ledamöter, samt att
Henrik Gustafssons efternamn var felskrivet. Felen korrigeras i verksamhetsberättelsen, som
därefter kan godkännas.

6b.

Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive balans- och resultaträkning för det senaste
räkenskapsåret presenterades. Årsmötets deltagare påpekade att lagersaldot inte inkluderats i
balansrapporten. Balansrapporten uppdaterades med ingående balans samt notering gjordes i
förvaltningsberättelsen om att lagersaldot inte var avstämt vid avslut föregående år (2010).
Förvaltningsberättelsen godkändes därefter.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret lästes upp.

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

9.

Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 300 kr.

10.

Verksamhetsplan och budget för 2012 fastställdes.
Årsmötet önskade att styrelsen framöver ska ta fram en långsiktig verksamhetsplan för de
kommande 5-10 åren.

11.

Förslag angående stadgeändringar från styrelsen behandlades.
Styrelsen föreslog att stadgarna §15 ”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ,
hålls före utgången av andra kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer.” ändras till
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av första
kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer.” Årsmötet godkände ändringen.

12a. Ordförande. Martin Karlsson valdes till ordförande för en tid av 1 år.

12b. Styrelseledamöter. Anna Drotz, Mårten Jacobson och Björn Ydremark valdes till ledamöter
för en tid av 2 år vardera. Anna Carlén valdes till styrelseledamot för en tid av 1 år.
Anna Wallentinson och Gustav Lind valdes vid förra årsmötet för en tid av 2 år vardera och
har således 1 år kvar av sin mandatperiod.
12c. Suppleanter. Henrik Gustafsson och Karin Armgren valdes till suppleanter för en tid av 1 år
vardera.
12d. Revisorer. Johan Axelsson valdes till revisor för en tid av 1 år, och Fredrik Carlén valdes till
suppleant för en tid av 1 år.
12e. Valberedning. Elin Karlsson, Kenneth Gåse och Fredrik Carlén valdes till valberedning. Elin
Karlsson valdes till valberedningens ordförande.
12f. Styrelsen fick mandat att utse ombud till SDF-möten och ev andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud. Sektionsansvariga för respektive idrott bör i första hand utses
som ombud.
13.

Övriga frågor. Inga övriga frågor från medlemmarna.

14. Mötet avslutas

Sekreterare
Anna Carlén

Justerare
Fredrik Carlén

