PROTOKOLL FRÅN KALIX JUJUTSUKLUBBS ÅRSMÖTE 2013-03-27
§1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande Dan Andersson förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötesordförande

Dan Andersson valdes till mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare

Mattias Arvidsson valdes till mötessekreterare.

§4. Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Rick Larsson och Jan Bresky valdes till justerare och rösträknare.

§5. Fråga om övriga frågor att föra in på dagordningen
Inga övriga frågor.

§6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§7. Justering av röstlängd

11 röstberättigade fanns med på mötet:
Dan Andersson
Fredrik Malmström
Tommy Olsson
Martin Spegel
Rick Larsson
Mattias Arvidsson
Karl-Johan Heuchel
Maria Bucht
Sean Schelvis
Ida Apelqvist (fr.o.m. §10)
Anton Olsson (fr.o.m. §11)

§8. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet annonserades ut på klubbens hemsida, på klubbens facebooksida samt medelst anslag i
klubblokalen 3 veckor före mötesdagen. Årsmötet bedömde därmed att mötet var behörigen utlyst.

§9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen godkändes. (bilaga 1)

§10. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen godkändes. (bilaga 2)

§11. Fastställande av balansräkning
Balansräkningen fastställdes. (bilaga 3)

§12. Disposition av överskott eller täckande av underskott
Årets överskott överföres i ny räkning.

§13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

§14. Förslag från styrelsen (Propositioner)
Inga propositioner hade inkommit till årsmötet.

§15. Förslag från medlemmar (Motioner)
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§16. Val av föreningsordförande (1 år)

Maria Bucht valdes till ordförande. Stort tack till Dan Andersson som avgick efter att ha förvaltat posten
i mer än ett decennium.

§17. Val av vice föreningsordförande (1 år)
Tommy Olsson valdes till vice ordförande.

§18. Val av 3 ledamöter till föreningsstyrelsen

Mattias Arvidsson valdes på 2 år vid föregående årsmöte och sitter således kvar. Fredrik Malmström
valdes om och Carl Stenberg valdes in.
Årsmötet bad den nya styrelsen att till nästa årsmöte ta fram ett förslag på kompletterande lokala
stadgar som möjliggör för föreningen att återgå till det valförfarande som tillämpats tidigare, dvs
ordförande väljs årligen och därtill väljs 4 ledamöter på två år så att två av ledamöterna väljs om vid
varje årsmöte.

§19. Val av 2 suppleanter till föreningsstyrelsen
Kim Tyrbro och Martin Spegel valdes till suppleanter.

§20. Val av 2 revisorer samt 2 suppleanter till dessa

Christer Nilsson och Jan Bresky valdes till revisorer. Lotta Stenman och Mattias Johansson valdes till
suppleanter.

§21. Val av valberedning om 2 ledamöter varav en sammankallande

Ida Apelqvist och Linus Holmqvist valdes till valberedning med Ida som sammankallande.

§22. Val av ombud och suppleanter till Aktiv Ungdoms distriktsstämma

Klubbens ordförande valdes som ombud och restande styrelseledamöter valdes till suppleanter.

§23. Beslut om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2013. 2012 har avgiften varit
400:-/år för barn, 500:-/år för studerande och 700:-/år för vuxen.
Medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå. En familjerabatt fördes in så att om flera medlemmar i
samma familj tränar blir medlemsavgiften max 900:- per år för familjen.

§24. Övriga frågor som årsmötet beslutade att ta upp till behandling under §5
Inga övriga frågor.

§25. Mötets avslutande

Dan Andersson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Justeras,

____________________
Mattias Arvidsson

___________________
Jan Bresky

___________________
Rick Larsson

