Protokoll fört vid Kalvsunds Idrottsförenings
ordinarie årsmöte 2017-04-24
1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

Gunnar Johansson öppnade mötet. Röstlängden fastställdes till 13 personer.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet fann att årsmötet var utlyst i god ordning.
3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
4. Ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Gunnar Johansson.
Till sekreterare för mötet valdes Håkan Eriksson.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Peter Eklund och Magnus Sandahl.
6. Verksamhetsberättelse och resultat och balansräkningar för 2016

Verksamhetsberättelsen för 2016 upplästes, godkändes och lades till handlingarna, se bilaga.
Resultat- och balansräkning för 2016 redovisades för mötet.
7. Föredragande av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna fann föreningen vara skött i god ordning och
föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen

Resultat- och balansräkningar fastställdes.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter och bastuavgift för 2018

Årsmötet biföll styrelsens förslag att låta avgifterna som följer.
Det betyder att våra avgifter är som följer:
Licensierade idrottsutövare fr.o.m. 18 år
Licensierade idrottsutövare t.o.m. 17 år
Aktiva medlemmar fr.o.m. 18 år
Aktiva medlemmar t.o.m. 17 år
Stödmedlemmar
Bastubad årsavgift
Enstaka bastubad
Detta betyder att alla avgifter för 2018 är oförändrade..

betalar 350 kr
betalar100 kr
betalar 200 kr
betalar 60 kr
betalar 60 kr
betalar 400 kr
betalar 20 kr

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplanen för 2017 upplästes och fastställdes. Se bilaga.

11. Val av tre styrelseledamöter för en tid om två år

Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes, Catharina Gustavsson, Maria Bohlin och
Christer Kristiansson.
De ordinarie ledamöterna i styrelsen 2017 är: Maria Bohlin, Catarina Gustafsson, Christer
Kristiansson, Gunnar Johansson, Magnus Sandahl, Anders Johansson och Håkan Eriksson.
12. Val av fyra till åtta styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Till styrelsesuppleanter valdes Johannes Borg, Wilma Everlund, Jacob Rossing, Reine Olsson,
Karl Larsson, Pelle Karlsson, Hans-Klaus Weiler och Christoffer de Flon.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år

Till revisorer valdes Anne Kalmlund och Lena Virén.
14. Val av två revisorssuppleanter fören tid av ett år

Till revisorssuppleanter valdes Karin André och Anna Isaksson.
15. Val av ordförande jämte en eller två ledamöter i en valberedning för en tid av ett år

Till valberedningen valdes Bertil Gustafsson, Jennie Borg och Magnus Sandahl.
16. Val av ombud till VSIF- möte samt storlek på bingotillstånd

Till ombud till VSIF- möte valdes Nils-Åke Johansson.
Mötet beslutade att söka bingotillstånd för 100 000 kr.
17. Inkomna motioner och skrivelser

Inga motioner. Ordföranden passade på att informera mötet om ett bidrag från Erik Risell på
100 000kr. Dessa pengar ska gå till simskolan och fotbollsplanen. Dessutom har Erik Risell
skänkt 20 000kr till ett elfordon. Alla var naturligtvis väldigt tacksamma för dessa bidrag och
det var mötets mening att detta bör uppmärksammas. Troligen i samband med
Kalvsundsdagarna.
18. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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