Protokoll årsmöte Duveds IF 2018-11-18
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Mötets öppnande. Ordförande öppnar mötet.
Fastställande av röstlängd. Lista skickas runt där de närvarandes namn skrivs upp.
Val av ordförande Bengt Bengtsson. Val av sekreterare Axel Jonsson.
Val av protokolljusterare och rösträknare Björn Jonsson och Karin Rosenberg.
Frågan om mötet utlysts på rätt sätt godkändes. ÖP/LT samt Facebook. Godkändes.
Fastställande av föredragningslista godkändes.

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året. Se separat bilaga.
Godkändes av stämman.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse av senaste verksamhetsåret redovisades av
Anne Andersson. Godkändes av stämman.
8. Revisorerna berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret, se separat bilaga. Godkändes av stämman.
9. Fråga om ansvarsfrihet gällande styrelsen gällande den tid revisionen avser.
Godkändes av stämman.
10. Fastställande av medlemsavgift 2019/2020. Samma som året innan det vill säga 250
kr/enskild, 600 kr/familj och 200 kr/pensionär.
11. Fastställande av verksamhetsplan/budget för kommande räkenskapsår. Anne
Andersson presenterar budget för kommande räkenskapsår. Godkändes av
stämman.
12. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga inkommande
motioner.
13. Stämman väljer följande personer till:
a. Ordförande: 1 år Sara Johansson.
b. Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år: Axel Jonsson, Markus Ehnhage
och Jenny Lang.
c. Suppleant i styrelsen för en tid av 1 år: Bengt Bengtsson och Henrik
Lindström.
d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år: Bengt Hellstrand och Pernilla
Jansson.
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav 1 utses till ordförande.
Pernilla Lundkvist, ordförande, och Ullis Östberg. Stämman tillfrågas om
förslag till en tredje ledamot. Evelina Björklund tas upp som förslag. Skall
tillfrågas av styrelsen.
14. Övriga frågor.
Styrelsen har i tagit beslut om att Duveds IF ansluter sig till innebandyförbundet.
Stämman för möjlighet att rösta om att häva detta beslut men beslutet bifallas.
15. Mötet avslutas.
Sekreterare
Axel Jonsson

Justerare
Björn Jonsson

Justerare
Karin Rosenberg
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