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Protokoll årsmöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2018 02 23 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande                     Enligt bifogad röstlängd . 

§ 1. Mötets öppnande. 

I ordförande och vice ordförandes frånvaro öppnade Brittmari Ulvås Mårtenson  mötet och 
hälsade välkommen. 

  § 2. Fastställande av röstlängden. 

   Röstlängden fastställdes. 

  § 3. Val av mötesordförande. 

  Brittmari Ulvås Mårtenson valdes till mötesordförande. 

  § 4. Styrelsens anmälan om protokollförare. 

   Styrelsen anmälde Elisabeth Trolle till att föra mötets protokoll, vilket godkändes. 

  § 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden   

  ska justera protokollet. 

  Till justerare valdes Eva Bender och Britt-Marie Elbe. 

  § 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i    

  stadgarna. 

  Inga personer förutom medlemmar närvarade vid årsmötet. 

  § 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  De närvarande fann, att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  § 8. Fastställande av dagordning. 

  Dagordningen fastställdes. 

  § 9. Genomgång av 

  a) verksamhetsberättelse 

  b) balans- och resultaträkning (Årsredovisning 2018) 

  c) revisionsberättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning. 

  Verksamhetsberättelsen tillsammans med tävlings- och utbildningssektorernas berättelser  
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  lästes upp. Balans- och resultaträkning gicks igenom och revisorernas berättelse lästes upp. 

  Balans- och resultaträkningen fastställdes och beslöts att vinst överförs i ny räkning.  

  Verksamhetsberättelserna lades till handlingarna utan anmärkning. 

  § 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018. 

  § 11. Genomgång av styrelsens förslag avseende:  

  a) rambudget för innevarande verksamhetsår (2019) samt preliminär rambudget för  

  det närmast följande verksamhetsåret (2020) 

  b) medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår (2020)   

  dvs. klubbavgift för: 

• ordinarie medlem 

• familjemedlem  

  och § 12. Beslut i ärenden enligt § 11. 

  a) Årsmötet konstaterade, att rambudget och verksamhetsplan saknades i de handlingar som       

  fanns tillgängliga. Styrelsen hänvisade till hemsidan. 

  b) Årsmötet beslöt att klubbavgiften för 2020 ska vara oförändrad, dvs. 170 kr. Vidare 

  beslöts att avgiften för familjemedlem ska vara oförändrad, 250 kr. 

  § 13. Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanters     

  tjänstgöringsordning. 

  Till ordförande på 1 år (nyval) valdes Brittmari Ulvås Mårtenson. 

  Till ordinarie ledamöter valdes Elisabeth Trolle (omval 2 år), Christina Josefsson (omval 2 

  år), Reine Lidén (omval 1 år) och Ewa Knutsson (omval 2 år). 

  Till suppleanter valdes Patrik Jönsson (omval 2 år), Malin Bennet (nyval 2 år) och Bernt  

  Lindsten (nyval 1 år). Årsmötet beslöt att suppleanternas tjänstgöringsordning blir: 1. Patrik 

  Jönsson, 2. Malin Bennet och 3. Bernt Lindsten. 

  § 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

  Till revisorer på ett år valdes Bo Carlsson och Maria Carlsson. Revisorssuppleant är vakant. 
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 § 15. Val av valberedning enligt § 9 i stadgarna. 

  Till valberedning valdes: Britt-Marie Elbe på 2 år och Magdalena Johansson 

  (sammankallande) på ett år. 

  § 16. Beslut om omedelbar justering av § 13 – 15. 

  Årsmötet beslöt att § 13 – 15 kunde förklaras omedelbart justerade. 

  § 17. Övriga frågor. 

  Vikten av att uppmuntra även andra tävlande än dem som tävlar i bruksgrenarna betonades.  

  Carin Grönkvist åtar sig att göra tavlor med bild för inrapporterade resultat, som sedan sätts 

  upp i klubbstugan. 

  Nya vandringspriser bör införskaffas till dessa tävlande. 

  Hundpromenader på torsdagar med start i mitten av mars planeras. 

  Kassören informerade om det mobila bredbandet, som klubben införskaffat. 

  § 18. Mötets avslutande. 

  Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Justeringsanmärkning: Resultaträkning 3980 Erhållna bidrag: grundbidrag från kommunen:  

1 000 kr, grundbidrag från kommunen: 10 000 kr, bidrag från Studiefrämjandet: 7 000 kr. 

                                           

Vid protokollet:                                           Justeras. 

 

 

____________________________            _________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski                         Eva Bender              

 

Mötesordförande:                                         _________________________________  

___________________________________    Britt-Marie Elbe 

Brittmari Ulvås Mårtenson            


