Org. Nr 878001-2525

Årsmöte 2018 Protokoll

Tid: 2018-03-12 kl. 18.00
Plats: Culturen, Västerås

§1

Öppnande och fastställande av röstlängd
Ordförande Benita Gren Karlsson öppnade mötet som godkände röstlängden. 46
medlemmar var registrerade till mötet.

§2

Fråga om mötets har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgarna skall kallelse tillsändas medlemmarna senast 3 veckor före mötet.
Kallelse har skett via e-post och på klubben hemsida. Årsmötet godkände att kallelse
skett enligt stadgarna

§3

Fastställande av föredragningslista
Den utsända föredragningslistan fastställdes

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Karl-Erik Pettersson och till sekreterare valdes
Cecilia Johansson

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet
Till justeringsmän och tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll valdes Hans Höglund och Tommy Jansson

§6a

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
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Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig på
mötet och på klubbens hemsida. Medlemmarna hade tidigare informerats via e-post.
§6b

Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning)
Föredragning fortsatte på samma sätt med resultat- och balansräkningen.

§7

Revisionsberättelse
Revisor Inger Andersson läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017.

§8

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att godkänna årsredovisningen.

§9

Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§10

Motioner
Inga motioner hade kommit in.

§11

Fiktiv skuld/fordran
Förslag till reglering av fiktiv skuld/fordran mellan FGCC och klubben redovisas av
mötets ordförande samt advokat Leif Bromé. Bolagets och klubbens revisorer har
tidigare tagit del och godkänt upplägget till lösning.
Årsmötet beslutade godkänna att reglering av ”fiktiv skuld/fordran” genomförs
enligt förslag i redovisad PM punkt.1-3, med bemyndigande för styrelsen att
effektuera det alternativ för eliminering av fordran och skuld som kan komma att
föredras.

§12

Övriga frågor
I samband med årsmötet besvarade klubbens ordförande en medlemsfråga om hur
klubb, bana, pro och krog relaterar till varandra.

§13

Avslutning
Mötets ordförande tackades i samband med att mötet avslutades
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