Alingsås Discgolf

Protokoll årsmöte 2021-02-28
Tid och plats:
28 Februari 16:00, Online via Microso Teams
Närvarande:
Magnus Andreasson
Anders Apell
Kim Arvidson
Hugo Bjurström
Emanuel Hedquist
Mats Hjerpe
Inge Johansson
Oskar Johansson
Ulf Johansson
Svante Möller
Anton Svensson
Magnus Öman

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Alla har betalt medlemsavgi för de a året.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Inge och Svante valdes.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Anders Apell och Kim Arvidson valdes.

4. Fråga om mötet har utlysts på rä sä .
Ja.

5. Fastställande av föredragningslista.
Fastställdes med två lläggspunkter.

6. Styrelsens verksamhetsberä else med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Inge gick igenom verksamhetsberä elsen. Mats gick igenom ekonomin.
Frågor kring vad sponsring av e hål kommer a kosta och hur det brukar fungera. Hi lls har det varit
mycket case-by-case. Hjälp från medlemmar för a få in sponsring välkomnas.
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7. Revisorernas berä else över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/
räkenskapsåret.
Manne gick igenom revisionsberä elsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet, för styrelsen, för den d revisionen avser.
Ja.

9. Fastställande av ny namn på föreningen.
Det nya namnet ”Alingsås Vårgårda Discgolf” fastställdes.

10.Fastställande av ny logotyp för föreningen.
Den nya logotypen fastställdes (det nns några varia oner).

11.Fastställande av nya stadgar för föreningen.
Dom nya stadgarna fastställdes.

12.Fastställande av medlemsavgi er för 2022.
Oförändrade, dvs. 50:- för juniorer (t.o.m. det år man fyller 18, vi anpassar oss ll PDGA:s regler), 150:för seniorer, 300:- för familjer.

13.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Inge gick igenom verksamhetsplanen. Svante pratade lite om pro-teer på Nolhaga och Oskar pratade om
Kesberget och den omplanering av hålen som krävs. Kim pratade om a en invigning av Kesberget
preliminärt planeras ll 8 maj innan revolu on race. Föreningsutvecklingsdag kommer a läggas ll
verksamhetsplanen (kommer a genomföras om Coronaläget är ok då).

14.Informa on om klubbkläder (och inriktningsbeslut från årsmötet).
Vi har pratat med Tifosi (webshop, ganska självgående, dock mest svart vilket en del andra föreningar har
redan) och Noname (bra design, verkar dock vara blandad kvalitet). Vi har inle diskussioner med Clas på
Snabbtryckeriet också och mötet tyckte det var en bra idé a fortsä a den diskussisonen.

15.Behandling av styrelsens förslag och i rä

d inkomna mo oner.

Inga inkomna mo oner.
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16.Val av
a. föreningens ordförande för en d av e år;
Inge Johansson valdes.

b. föreningens kassör för en d av två år;
Mats Hjerpe valdes.

c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en d av två år;
För Alingsås sek onsstyrelse valdes: Magnus Öman, Svante Möller
För Vårgårda sek onsstyrelse valdes: Oskar Johansson

d. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en d av e år;
För Alingsås sek onsstyrelse valdes: Johan Johnsson
För Vårgårda sek onsstyrelse valdes: Kim Arvidson, Magnus Andreasson

e. en revisor för en d av e år. I de a val får inte styrelsens ledamöter delta;
Emanuel Hedquist valdes.

f. 2 ledamöter i valberedningen för en d av e år, av vilka en ska utses ll
ordförande
Ulf Johansson och Daniel Castor valdes. Ulf är sammankallande.

17.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
a. Tångahallen för träning?
Kim och Jakob har testat de a. Ca 80m diagonalt. Ca 600:-/ m (bara gräsdelen 400:-). 6
personer uppska as kunna kasta sam digt. Skulle ev. kunna subven oneras från
klubben. Inte aktuellt nu dock med nuvarande Corona-situa on. Skulle kunna bli aktuellt
för nästa vintersäsong. Styrelsen tar med sig förslaget.

b. Hyra konstgräsplan,
i. Kicks plan i Alingsås
Sek onsstyrelsen i Alingsås kan kolla på de a.

ii. Konstgräsplanen vid Kesberget
Kim trodde a det ligger på ca 400:-/h, men vi kunde nog få det för halva priset
för just discgolf. Man får nog vara där ändå, men bra a få igång lamporna
kvälls d. Sek onsstyrelsen i Vårgårda kan kolla på de a.
Underskrifter:
Anders Apell, justerare

Kim Arvidson, justerare
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