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2014-03-01
Väderöarnas båtsällskap klubbstuga, Hamburgsund

Årsmöte 2014

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet. Andreas Johansson väljs till ordförande.
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet. Simon Hansson väljs till ordförande.
§ 4 Val av två justeringsmän. Evelina Nicander och Julia Wingård väljs till justeringsmän.
§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande har skett via medlemsbrevet och hemsidan vilket
godkändes.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse för Hornbore Ting
2013
Föreningen har under året genomfört ett antal aktiviteter som främjat föreningens syfte.
Kampträning, bågskytteträffar och hantverksträffar har genomförts regelbundet under 2013
där medlemmar ifrån olika åldrar har träffats.
Utöver träffar och träningar har kurs i växtfärgning och bågbyggning & piltillverkning
genomförts.
Under våren arrangerades en Tingsresa till Ale Vikingamarknad. Resan blev lyckad och vi
knöt närmare kontakt med Ales Vikingalag och mer lokala handlare. Även detta år gjorde
Tingsresan att vi fick fler besökare till Tinget. Vi var ca 15 medlemmar ifrån Hornbore Ting
som deltog i marknaden under helgen.
Första helgen i augusti arrangerades årets Tingsspel för 21:a året i rad. Tinget blev lyckat med
varierande väder, främst under lördag em som gjorde den lite avslagen. Besöksantalet
hamnade på 2700 betalande under helgen.
Ranerna arrangerade för 11:e gången en träningshelg i Hornbore By/tingsplatsen och i år var
det över 65 krigare som var med ifrån Sverige, Norge och Danmark.
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Tingresan under hösten var planerad till en guidad tur runt i den lokala skärgården men var
tvungen att ställas in på grund av dåligt väder.
Medlemsantalet för Hornbore Ting under 2013 blev runt 450 medlemmar.
§ 7 Ekonomisk berättelse, bokslut och revisorernas berättelse. Bifogas med protokoll.
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut att styrelsen får ansvarsfrihet.
§ 9 Fastställande av medlemsavgift. Beslut att ha kvar samma avgift. 200 för hushåll och
100 för enskild.
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsperiod. Lästes upp och
fastställdes. Bifogas i protokoll.
§ 11 Val av styrelse,
 Esben Sörensen väljs till ordförande.
 Fyllnadsval: Camilla Nicander och Ann Hansson.
 Nyval: Bim Paulsson, Evelina Nicander och Andreas Johansson.
 Suppleanter: nyval Julia Wingård och Jenny Arthur.
 Valberedning: Simon Hansson, Andreas (Ankan) Johansson och Mona Staxgård.
§ 12 Val av revisorer. Sven-Erik Karlsson och Margareta Willbo valdes. Och till suppleant
valdes Bengt Andersson. Bokföringen sköts av SE Karlsson redovisning, (Sven-Erik
Karlsson och Camilla Nicander) och mot detta hade årsmötet inga invändningar.
§ 13 Inlämnande avmotioner. Inga motioner var inlämnade.
§ 14 Övriga frågor: Inga övriga frågor.
§ 15 Mötet avslutas.
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