Protokoll fört vid Funäsdalens Slalomklubbs årsmöte 2015-11-06 på Skoogs
Krog Funäsdalen
Närvarande: 31 personer inkl. barn och vuxna.
§ 93

Föreningens ordförande Mimmi Thomsson hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 94

Mötet fann årsmötet behörigen utlyst.

§ 95

Röstlängden fastställdes.

§ 96

Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes.

§ 97

Till ordförande för årsmötet valdes Mimmi Thomsson.

§ 98

Till sekreterare för årsmötet valdes Ulrika Hedlund.

§ 99

Till justeringsmän för årsmötet valdes Eva-Kina Öhling och Torbjörn
Lennartsson.

§ 100

Mimmi Thomsson presenterade huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015.
Kommittéernas verksamhetsberättelser presenterades.

§ 101

Cristina P presenterade balans- och resultaträkningen för det gångna
verksamhetsåret.

§ 102

Cristina P presenterade revisorernas berättelse.

§ 103

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 104

Till ordförande för föreningen på en tid av ett (1) år omvaldes Mimmi Thomsson.

§ 104

Val av ledamöter till föreningens huvudstyrelse.
Till vice ordförande sitter Torbjörn Lennartsson med (1) ett år kvar.
Till ledamöter sitter Ulrika Hedlund med (1) ett år kvar, Malin Bertilsson sitter
med (1) ett år kvar, Rickard Åkerström omvaldes på (2) två år och Bosse
Backman omval på (2) två år, samt Rasmus Pettersson på nyval på (2) två år.
Till suppleanter för en tid av ett (1) år omvaldes Björn Norberg, Lisa Thomsson
och Louise Östberg på nyval.

§ 105

Till revisorer för styrelsen omvaldes Eva-Kina Öhling. Till revisorsuppleant
omvaldes Helene Sjövold.

§ 106

Till valberedningen omvaldes Tomas Bertilsson och nyval på (1) ett år Louise
Borg.

§ 107

Inga motioner har inkommit.
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§ 108

Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015-2016, oförändrade.
Familj
Enskild
Stödjande

300 sek
200 sek
100 sek

§ 109

Övriga frågor/Information
- Inga övrigfrågor har inkommit. Medlemsmöte med information precis efter
årsmötet.

§ 120

Mötet avslutades. Ordförande Mimmi Thomson tackade alla för visat intresse.

Funäsdalen, 2015-11-06

………………………………………
Mimmi Thomsson, ordförande

…………………………………….
Ulrika Hedlund, sekreterare

Protokollet justerat av:

……………………………………….
Eva-Kina Öhling

……………………………….
Torbjörn Lennartsson
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