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Protokoll vid arsmote 2016 

Tid: 
Plats: 
Delta ga re: 

Februari 2016 
N i t m d t e via senlTel Forum 
De med lemmar som ar registrerade i nya senlTel Fo rum 

1 Motets oppnande och faststallande av dagordning 
OrdfOrande Johan Martin-Ldf forklarade den 6 februari motet Oppnat. Den foreslagna dagordningen 
godkandes och faststil ldes efter en korrektion. 

2 Val av ordfdrande och sekreterare for motet 
Enligt valberedningens forsiag vaides Pelle Carlson till ordforande och Till Mayer till sekreterare. 

3 Val av tva protokollsjusterare 
Borje Brolin och Leif Akehag vaides enligt valberedningens forsiag att justera protokollet. 

4 Fr^ga om mdtet utlysts stadgeenligt 
Kallelsen till i rsmotet skickades till alia medlemmar via mail 20 januari 2016, och anslogs samtidigt p i 
hemsidan. St imman ans ig att motet har utlysts stadgeenligt. 

5 Styrelsens arsredovisning och revlsoms berdttelse 
Arsredovisningen godkandes och revisonsberittelsen lades den 10 februari utan kommentarer till 
handlingama. 

6 Faststallande av resultat- och balansrakning for ar 2015 
Balans- och resultatrakningen faststalldes den 11 februari enligt revisorns forsiag. 
Arets resultat fdrs i ny r ikning. 

7 Beslut om ansvarsfrihet fdr styrelsen 
Styrelsen beviljades den 13 februari ansvarsfrihet f6r verksamhetsaret 2015. 

8 Forsiag till verksamhetsplan och budget fdr 2015 
Styrelsens fdrslag tiil budget godkandes den 16 februari. 

9 Faststallande av avgtfter och ersattningar 
ArsmOtet beslutade den 16 februari om en oforindrad irsavgift med 100 kronor samt att inga ersittningar 
till fortroendevalda ska u tg i . 

10 Ovriga frigor inklusive fdrslag fran medlemmarna 
Inga motioner hade inkommit, men synpunkter framfordes som styrelsen kan fundera pa infor n is ta 
arsmote, som mahanda kan hitta en iite effektivare form. 
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Val av ordfdrande, dvriga styrelseledamoter och suppleanter 
Val av styrelseledamoter skedde enligt valberedningens fdrslag 

OrdfOrande: Johan Marti n-L6f, omval 

Styrelseledamoter: 
• Kjell Markstrom, omval 
• Krister Bjdrnsjo, omval 
• Pelle Carlson, omval 
• Rolf Landolf, omval 
• Till Mayer, omval 
• Uno Herrlin, omval 
• Ake Persson, omval 

Suppleanter: 
• Gullan Sandstrdm, omval 
• Jan-Ake Ekstrbm, nyval 

Alia iedamoter i r valda p i ett ar. Fordelning av styrelseposterna gors av styrelsen sjalv vid ett 
konstituerande mdte. 

Val av revisor och suppleant 
De rdstande accepterade valberedningens forsiag vilket innebir 

• Kjeli Palmkvist, ordinarie, omval 
• Kenneth Bergvall, suppleant, omval 

Val av valberedning bestaende av tre personer varav en sammankallande 
Valberedningen har fatt fdljande sammansattning 

• Rune Thyni, sammankallande, omval 
• Einar Kaplan, omval 
• BjOrn St ih l , nyval 

Motets avslutning 
Arsmdtet avslutades den 19 februari, Av klubbens medlemmar i r 67 registrerade i v i r t forum. Av dessa 
deltog 28 aktivt I motet. 
I moteshandlingarna finns uppgift om vilka som var nirvarande och viika av dessa som deltog aktivt i 
mOtet. 

Noterat av 

Till Mayer 

Justeras 

BOrje Brolin 
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