Protokoll från
ÅRSMÖTET 2018
Ankaret
Hamburgsund

2018- 03-10

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2. Andreas Johansson väljs till ordförande för mötet
§3. Bim Paulsson väljs till sekreterare för mötet
§4. Val av två justeringsmän; Camilla Nicander och Andreas ”Ankan”
Johansson
§5. Årsmötets stadgeenliga utlysande har skett via medlemsbrevet och
hemsidan samt i annonsbladet Veckovis, vilket godkändes.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp,
§7. Ekonomisk berättelse, bokslut och revisorernas berättelse, lästes upp,
bifogas med protokoll. Bra resultat i år, plus 134.078kr, normalt resultat. Vi har
god ekonomi i föreningen, just nu ca 588.000kr. Den som är intresserad av
ytterligare information kring bokslut och ekonomisk rapport ombeds prata med
Camilla.
§8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
§9. Medlemsavgiften fastställs till 100kr per enskild medlem och 200kr per
familj, d.v.s. oförändrad avgift.
§10. verksamhetsplan för 2018 läses upp och antas av medlemmarna.
§11. Val av styrelse
a) ordförande Andreas Johansson
b) övriga styrelseledamöter omval: Evelina Nicander, Hannah
Stening, Anna-Lena Ysander blir ordinarie istället för suppleant.
Nyval: Jonas Hultén
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c) suppleanter: Omval: Jenny Arthur. Nyval: Dennis Moberg.
Martin Eriksson går från ordinarie till suppleant.
d) valberedning Bim Paulsson, Gry Lihnell-Djurskog, Tuula
Christenssen
§12. Val av revisorer: Sven-Erik ”Putte” Karlsson, Bengt Andersson,
suppleant: Carina Hansson
§13. Inlämnade motioner
Hade vi inga i år.
§14. Övriga frågor
 Fråga angående ny flagga. Styrelsen meddelar att det beslutats att en ny
flagga skall tillverkas innan årets ting då den gamla är uttjänt. Bollen
ligger just nu hos Hannah Stening som skall kolla upp offert med
flaggtillverkare.
 Träningar information från kampgruppen att hallen finns att tillgå för
alla medlemmar, Uppmaning att gärna nyttja tiden för allehanda ändamål.
Mer info på hemsidan. Uppdrag till styrelsen att utse en person som är
kontakt/ansvarig för bågskytte, eftersom det finns möjlighet till denna
aktivitet men då behövs en ansvarig på plats.
 Gemensamma resor fråga ställs om det finns intresse av fler
gemensamma resor, då dessa är mycket uppskattade av
föreningsmedlemmarna. Ett förtydligande från styrelsens sida att vi endast
anordnar tingsresan i gemensam regi om inget annat anges i
verksamhetsplanen. Medlemmar uppmuntras dock att resa tillsammans
och organisera resor i tingets namn, men det får göras på personligt
initiativ. Eventuellt finns möjlighet att ansöka om reseersättning o.dyl.
 Kurser. Även när det gäller kurser uppmuntras våra medlemmar att
komma med förslag på både intressanta kurser och leta upp lämpliga
kursgivare. Skokurs efterfrågas.
 Alla uppmanas att betala medlemsavgiften, då denna ligger till grund
för att kunna nyttja föreningens utbud av kurser och annat, t.ex. försäkring
vid aktiviteter, båtar, användandet av Hornbore by etc. Vi diskuterar lite
kring försäkring i samband med prova-på-aktiviteter (t.ex. kampträning)
och lokalhyra. Vi kommer fram till att medlemskap i föreningen är en
grundregel och att vi tydligt informerar eventuella ”prova-påare” att de
själva ansvarar för att vara försäkrade, Observera dock att kampträning
kan räknas som extremsport och inte alltid ingår i olycksfallsförsäkring!
När det gäller resa med båtarna är medlemskap ett krav.
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§15. Mötet avslutas

Andreas Johansson
Ordförande

Bim Paulsson
Sekreterare

Justeras:

-------------------------------------------------Camilla Nicander

---------------------------------------------------Andreas ”Ankan” Johansson

