Protokoll

Luffarligan

Protokoll fört vid Luffarligans årsmöte i Haninge SOK:s klubbstuga, Rudan
onsdagen den 11 maj 2016
1

Mötets öppnande
Martin Eriksson öppnade mötet.
För mötet valdes Sten Bergstrand till ordförande och Björn Stolt till sekreterare.

2

Dagordningen godkändes

3

Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Lasse Andersson och Torsten Jansson.

4

Mötets behöriga utlysning
Mötet ansågs behörigt utlyst då kallelsen varit anslagen på vår hemsida i mer än
14 dagar.

5

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen lästes upp och
godkändes.

6

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att styrelsen får ansvarsfrihet för 2015

8

Aktuell ekonomisk status
Lasse Lindgren redogjorde för den ekonomiska statusen och att vi för närvarande
har 22 582 kr på plusgirot.

9

Val av styrelseordförande för ett år samt en ledamot för två år.
Martin Eriksson valdes till ordförande för ett år.
Leif Hermundstad omvaldes till ledamot för två år.
Lasse Lindgren kvarstår eftersom han valdes för två år vid årsmötet 2015

10 Val av revisor för ett år
Sverre Johnson valdes till revisor för ett år.
11 Banläggare till hösten 2016 och våren 2017
Martin Eriksson redogjorde för att det fattas två banläggare till hösten och till våren
har ännu ingen anmält sig.
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12 Styrelsens förslag till stadgeändringar under följande paragrafer
§1 ÄNDAMÅL
§2 MEDLEMSKAP
§3 STYRELSE
§5 ALLMÄNNA MÖTEN
§6 REVISION OCH RÄKENSKAPSÅR
§7 ÄRENDEN VID ALLMÄNNA MÖTEN
§10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Se bilaga ”Stadgeändringar”
Styrelsens förslag godkändes utom under §7 där det beslöts att stå ”Beslut om
startavgiftens storlek” istället för (Startavgiften, höja eller behålla).
13 Styrelsens förslag om startavgiftens storlek
Styrelsens förslag om oförändrad startavgift godkändes.
14 2-kronor/deltagare ”ungdomspriset” som arrangörer har betalat
Beslöts enligt styrelsens förslag att upphöra med ungdomspriset fr. o. m
höstsäsongens start.
15 Ersättning till funktionärer
Styrelsens modifiering av Sven Gärderuds förslag om fria startavgifter till funktionärer
är att: styrelsen, dataansvarig och revisorn får värdet av 10 fria starter/ höst- och
vårsäsong och att det betalas ut vid säsongsavsluten.
Beslöts enligt styrelsens förslag.
16 Inköp av 2 nya datorer till en kostnad av 21 458 kr
Per Capsulam-beslutet 2016-02-05, om inköpet av nya datorer godkändes
17 Övriga frågor
Försvarsmaktens förutbetalda startavgifter upphör att gälla fr. o. m höstsstarten
enligt besked från Lasse Lindgren
18 Då inget ytterligare förelåg avslutades mötet.
Bilaga:

Stadgeändringar

Haninge SOK:s klubbstuga onsdagen den 11 maj 2016
Vid protokollet

Justeras:

Björn Stolt

Lasse Andersson
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