Alingsås Discgolf

Årsmöte 2018-02-17
Plats: Gustav Adolfskolan, Alingsås

Närvarande
Inge Johansson
Henrik Bergqvist
Mats Hjerpe
Oskar Johansson
Olle Samuelsson
Crister Kämpsten
Johan Johnsson
Svante Möller
Peter Jansson
Stellan Modigh
Tommy Palokangas
Dennis Augustsson
Manne Hedquist
Karin Adamcová

1. Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande är röstberättigade.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Inge Johansson utses till mötets ordförande.
Henrik Bergqvist utses till mötets sekreterare.

3. Val av justerare och rösträknare
Stellan Modigh och Svante Möller utses till justerare.
Stellan Modigh och Svante Möller utses till rösträknare.
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4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Det konstateras att mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns och fastställs med tillägg av följande punkter under ”Övriga frågor”:
- Gothia Cup
- Tjejsatsningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Inge Johansson går igenom verksamhetsberättelsen för 2017.
Verksamhetsberättelsen fastställs.
Mats Hjerpe går igenom resultatrapporten.
- Resultat före avskrivningar är ca: +9000 kr.
Mats Hjerpe går igenom balansrapporten.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisor Svante Möller går igenom revisionsberättelsen.
- Pengarna som saknades från VKT har nu kommit tillrätta.
- Inbetalda licenskostnader till förbundet skiljer sig med 200 kr från vad som betalts in till klubben, detta
beror på att en licens betalts in innan årsskiftet men fakturerades av förbundet efter årsskiftet.
- Resultatet ser bra ut.
- Årsmötet bör diskutera vad som skall göras med pengarna från Tjejsatsningen.
- Verksamhetsberättelsen är rättvisande.
Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning.
Revisorn rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

9. Fastställande av nya stadgar.
Henrik Bergqvist går igenom styrelsens förslag till stadgeförändring.
Mötet röstar för förslaget och de nya stadgarna antas.

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
Det beslutas att justera medlemsavgifterna för 2019, de avgifter som beslutas är:
- Junior (t.o.m. 20 år): 50 kr/år (tidigare 50 kr/år).
- Vuxen: 150 kr/år (tidigare 100 kr/år).
- Familj: 300 kr/år (tidigare 200 kr/år).

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Inge Johansson går igenom verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen fastställs.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Inköp av klubbdiscar för försäljning och uthyrning
Diskussioner/omröstning har förekommit bland klubbmedlemmar om vilka discar som är lämpliga att
köpa in.
Styrelsen kollar vidare på detta.
b) Inköp av nya klubbtröjor/kläder
Styrelsen har tagit fram en kollektion av klubbkläder.
Provplagg visas upp och beställningar tas emot.
Möjlighet att prova och beställa kommer finnas några veckor framåt, närmare detaljer om det meddelas
i klubbens medlemsgrupp på Facebook.
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c) Banornas underhåll och banansvariga i klubben
Till Nolhaga har kommunen köpt in nya mattor som de ska lägga ut åtminstone på de långa utkasten.
Ansvariga för klubbens banor utses enligt följande:
Kesberget: Oskar Johansson.
Nolhaga: Olle Samuelsson.
Hjortgården: Johan Johnsson.

13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
Inget val i år då Inge Johansson har ett år kvar på förordnandet.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
Avgående ledamöter:
- Olle Samuelsson.
- Henrik Bergqvist.
- Christian Novarino.
Valberedningens förslag:
- Olle Samuelsson, omval 2 år.
- Henrik Bergqvist, omval 2 år.
- Johan Johnsson, nyval 2 år.
Årsmötet bifaller valberedningens förslag.

c) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
Svante Möller väljs som föreningens revisor.

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
Svante Möller och Stellan Modigh väljs till valberedningen.
Svante Möller utses till ordförande i valberedningen.
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14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Gothia Cup
Gothia Cup spelas 16-22 Juli, i samband med det skulle föreningen kunna ordna någon aktivitet för de
ungdomar som då besöker orten.
Styrelsen tar med sig frågan.
Tjejsatsningen
De pengar som finns på vårt konto från Tjejsatsningen har ingen koppling till föreningen.
Styrelsen åtar sig att utreda vem som har rätt till pengarna och hur de ska komma denne till godo.
Hemsidan
Det föreslås att införa en länk från föreningens hemsida till den öppna Facebook-gruppen.
Henrik Bergqvist åtar sig att utföra detta.
Prisutdelning
Vandringspriser för KM har tagits fram och delas ut till de aktuella mästarna.

Mötet avslutas
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.

Alingsås Discgolf

Årsmöte 2018-02-17

Sida 5 av 6

Vid protokollet:

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Henrik Bergqvist, sekreterare.
signatur

Justeras:

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Inge Johansson, ordförande.
signatur

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Stellan Modigh, justerare.
signatur

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Svante Möller, justerare.
signatur
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