Protokoll från årsmöte för Höllvikens Bollklubb 20072007-1010-22

§ 1.

Ordförande hälsade styrelsen samt övriga deltagare välkomna på årsmötet.

§ 2.

Frågan om mötet utlysts på rätt sätt: ja, uppsatt i Gyahallen och på Gallerian i Höllviken
samt på hemsidan.

§ 3.

Godkännande av dagordningen.

§ 4.

Håkan Ljungberg valdes till ordförande för mötet och Lisbeth Pratt till sekreterare.

§ 5.

Gert Ohlin och Peter Kvarnmark valdes att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
Ordföranden och Kassören förklarade att bokslutet inte var klart utan ligger fortfarande hos
revisorn. Anledningen är många ouppklarade saker i bokföringen.
Föreningen går ca 180.000 kr i förlust från förra året.
Det saknas dessutom ca 70.000 kr i bokföringen vilket håller på att undersökas.
Revisorn beräknas vara klar i slutet på november, då det kommer att kallas till ett extra
årsmöte.

§ 7.

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret redogörs på extra
årsmötet.
I framtiden skall kassören regelbundet redogöra för föreningens ekonomi.

§ 8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen tas upp på det extra årsmötet.

§ 9.

Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr per säsong.
Det beslutades att alla, även styrelsemedlemmarna, skall betala medlemsavgiften.
Endast våra hedersmedlemmar slipper medlemsavgiften.

§ 10.

Fastställande av budget för det kommande året.
Varje kommitté sätter en egen budget.

§ 11.

Styrelsesammansättning.
Det beslutades att i styrelsen skall ingå ordförande samt en stycken från varje kommitté + 1
suppleant.
Val av styrelsemedlemmar:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Suppleant

Håkan Ljungberg
Lisbeth Pratt
Kjell Linde
Sten-Åke Hansson

§ 12.

Firmatecknare:
Ordförande Håkan Ljungberg samt kassör Kjell Linde gavs rätt att teckna i
föreningens namn var och en för sig.

§ 13.

Ändring av stadgar avseende ”Normalstadgar för idrottsförening”
§ 1. Ändras till endast badminton och innebandy.
§ 3. Svenska bordtennisförbundet tas bort.
§ 21. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, ledamot, en suppleant, vilka väljs
på årsmötena. Det skall dock väljas minst en representant från vardera
kommittéer.
Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män om det är möjligt.
§ 29. Bildande och nedläggning av sektion – se § 1.
§ 30. Sektionsstyrelse (kommittéer).
Varje kommitté skall bestå av minst fem medlemmar som har ansvar för sin
sport, ekonomiskt och sportsligt.
Kommittén skall har eget budgetansvar. Själv bestämma hur man vill fördela
ekonomin inom sina aktiviteter, dock skall alla transaktioner gå via kassören.
Varje kommitté skall välja en ekonomisk ansvarig, en materialansvarig, en
tränaransvarig och en tävlingsansvarig.
Varje kommitté skall ha minst 8 protokollförda sammanträden under ett
verksamhetsår. Förslagsvis månatliga möten.
Kommittéerna redovisar till kassören och har ansvar till styrelsen.

§ 14.

Utdelning av utmärkelser:
Tre stycken hedersmedlemmar utsågs och belönades med guldmedaljer.
Sten-Åke Hansson
Åsa Lundström
P-O Stjernkvist

§ 15.

Övriga frågor.
Bygget av den nya hallen är överklagat, är tydligen 1 m för hög.
Mycket dålig luft i hallen nu då den nya väggen är byggd. Försöker få kommunen att komma
ner till hallen och diskutera ventilationen.
Nytt golv är eventuellt på gång, men förmodligen lagas det bara och dras nya linjer.
Extra årsmöte utlyses när revisorn är klar med bokslutet.

§ 16.

Mötet avslutades.

----------------------------------Håkan Ljungberg
Ordförande

----------------------------------Gert Ohlin
Justerare

------------------------------------Peter Kvarnmark
Justerare

