Org. nr 878001-2525

Årsmöte 2017 Protokoll
Tid:
Plats:

2016-03-13 kl 18:30
Culturen, Västerås

§ 1 Öppnande och fastställande

Vice ordförande Benita gren Karlsson öppnande möte
som godkände röstlängden. 45 medlemmar var registrerade
till mötet.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts
på rätt sätt.

Enligt stadgarna skall kallelse tillsändas medlemmarna
senast tre veckor före mötet. Kallelse har skett via
e-post och på klubbens hemsida.
Årsmötet godkände att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 3 Fastställande av
dagordning.

Den utsända föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Val av ordförande och
sekreterare för mötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Karl-Erik Pettersson
och till sekreterare valdes Lars Ollson.

§ 5 Val av två
protokolljusterare, tillika
rösträknare, som jämte
ordföranden skall justera
mötesprotokollet.

Till justeringsmän och tillika rösträknare att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
valdes Anders Sundholm och Leif Nederlund.

§ 6a Styrelsens
Verksamhetsberättelse

Mötesordföranden gick igenom berättelsen rubrik
för rubrik. Hela verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig på
mötet och hade tidigare skickats ut till medlemmarna via Epost.

§ 6b Styrelsens årsredovisning
(resultat och balansräkning)

Föredragning fortsatte på samma sätt med resultat
och balansräkningen.
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§ 7 Revisionsberättelse

Revisor Åke Johansson läste upp revisionsberättelse
För verksamhetsåret 2016.

§ 8 Fastställande av resultat och
Balansräkning

Årsmötet beslutade enligt Revisionernas förslag att godkänna
förvaltningsberättelse.

§ 9 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

§ 10 Stadgeändringar

Årsmötet godkände FGK styrelse förslag på ändringar av
stadgar och inledningstext i föreningens stadgar. Förslaget
har varit utsänt till medlemmarna.

§ 11 Val av

Årsmötet förrättade följande val:

A Klubbens ordförande, tillika
ordförande i styrelsen

Till ordförande för en tid på ett år valdes Benita Gren
Karlsson.

B 1 en ledamot

Till ordinarie ledamöter i styrelsen om två år valdes Cecilia
Johansson

B 2 Fyllnadsval

Till ledamot och genom fyllnadsval för valdes Kai Tarkainen
för ett år.

C Högst 4 suppleanter

Inga suppleanter valdes

D Två revisorer jämte suppleant

Till revisorer för en tid av ett år valdes Inger Andersson och
Åke Johansson.

E Valberedning

Till valberedning av en tid av ett år valdes Karl-Erik Petterson,
Anders Sundholm och Åsa Wallin där Karl-Erik är ordförande.

F Ombud till GDF möte

Årsmötet beslutade att styrelsen själva utser representant.

§12 Motioner

Inga motioner hade kommit in.

§13 Övriga frågor

Benita redogjorde för det framtidsarbete som påbörjats där
hela anläggningen tillsammans skapar en ”frösvision”.
Resultatet kommer att redovisas på olika sätt för
medlemmarna under hösten 2017.

§ 14 Avslutning

Benita avtackade avgående styrelseledamöter, Hans Höglund,
Lars-Erik Lindahl och Niklas Kökeritz samt avgående
ordförande Nicklas Ahlstrand.
Även mötes ordförande avtackades i samband med att mötet
avslutades.
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.................................................
Karl-Erik Pettersson
Mötesordförande

...............................................
Lars Ollson
Sekreterare

Justeras:

.................................................
Leif Nederlund

.................................................
Anders Sundholm
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