Shiba-No-Kai’s årsmöte
Ängdals skola Bunkeflostrand 22 April 2017
Protokoll.
§1

Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 18 röstberättigade.

§2

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet väljs Ove Johansson SKK

§3

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Till protokollförare väljs Susanne Larsson

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall
justera protokollet.
Till justerare väljs Elisabeth Noven och Ann-Karin Åström.

§5

Beslut om närvaro- och yttrandefrihet förutom av klubbens medlemmar
Beslutas att Ove Johansson och Jonas Örn har närvarorätt samt yttranderätt.
Hanna Noven närvarorätt

§6

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Beslutas att mötet blivit stadgeenligt utlyst .

§7

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes och godkännes.

§8

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor.
Verksamhetsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen och avelsrådsrapporten gås igenom och
lägges till handlingarna.

§9

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses upp.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Balans och resultaträkning fastställes.

§ 11

Styrelsens rapport om det uppdrag föregående årsmöte givit.
Inget att rapportera
.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljas ej för kassören. Övriga styrelse beviljas ansvarsfrihet

§ 12

§ 13

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsens förslag föredras och godkännes enhälligt.
(Anna Liljeborg inkommer på mötet ökar till 18 röstberättiga)
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag föredras och godkännes enhälligt.
Beslut fattas att medlemsavgiften höjs fr o m 2018 till 350kr och 450 kr för utlandsmedlem.
Familjemedlemsavgiften på 100 kr är oförändrad.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet godkänner rambudgeten.

§ 14

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna
Till ordförande väljs Annika Larsson
1 år omval
Till ordinarie ledamot väljs Christina Tynell
Till ordinarie ledamot väljs Susanne Larsson
Till ordinarie ledamot väljs Ulrika Lindgren
Till ordinarie ledamot väljs Annette Wilén

1 år fyllnadsval
2 år omval
2 år omval
2 år omval

(Madeleine Lundell har ett år kvar som ordinarie ledamot)
(Astrid Wall har ett år kvar som ordinarie ledamot)
Till suppleant 1 väljs Inger Persson
1 år omval
Till suppleant 2 väljs Madeleine Nilsson
1 år nyval

§ 15

Val av två revisorer och en revisorsuppleant enligt § 9 i stadgarna.
Till revisor väljs Charlotta Mellin
1 år omval
Till revisor väljs Charlotte Skinnar
1 år omval
Till revisorsuppleant väljs Mats-Ola Lindblom
1 år omval
Till revisorsupplent väljs Lars Bäckström
1 år nyval

§ 16

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Mötet utser Annika Mårtensson(sammankallande, 1 år)
Maria Svernhage (2år)
(Helen Skilström har 1år kvar)

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Mötet Beslutar om omedelbar justering av punkterna 13-15 justeras.

§ 18

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Mötet Beslutar om mall av typstadgar för Shiba-No-Kai som fastställdes och godkännes, för
att granskas av SSUK.

§ 18

Motioner som senast den 2/1 skriftligen inkommit till styrelsen. Styrelsen skall till årsmötet
lämna utlåtande och lämna förslag till beslut.
Inga inkomna motioner.

§ 19

Mötets avslutande
Ordföranden Ove Johansson avslutar mötet 2017.
Vid protokollet
_______________________
Susanne Larsson

Justeras
_____________________
Ove Johansson

_______________
Elisabeth Novén

_____________________
Ann –Karin Åström

