KANOTKLUBBEN GLID
Protokoll från årsmöte den 17 mars 2009
Närvaroförteckning: Lars Nyström, Roland Carlsson, Roger Steen, Jim Sandberg
Caroline Rydberg, Håkan Tidner, Lars Ekberg, Max Nilsson,
Pentti Rydberg, L-G Hillerslätt, Brunhild Amnéus, Beyron
Nilsson.
1

Fastställande av röstlängd för mötet
Alla enligt ovanstående förteckning röstberättigade.

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Beyron till ordförande och Lars-Göran till sekreterare.

3

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valdes Caroline och Jim.

4

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Frågan besvarades med ett ja.

5

Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

6

Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
Tillfälle gavs till frågor och kommentarer. Efter en fråga om vi inte haft några
ungdomsaktiviteter konstaterades att det inte fanns något i resultatrapporten
om kanotskola. Dock har kanotskola genomsförts med endast 6 deltagare.
Styrelsen undersöker varför detta inte kommit med i redovisningen.
I övrigt inga konkreta frågor. Brunhild redogjorde dock i specifikation för
vissa poster i resultat- och balansrapporterna.

7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
Endast en revisor hade fullföljt sitt uppdrag och lämnade en berättelse som
föredrogs och lades till handlingarna.

8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beviljade ansvarsfrihet.
9 Fastställande av medlemsavgifter
Oförändrade avgifter enligt följande.
Ungdom t o m 18 år
150 kr
Vuxen
500 kr
Familj
800 kr
Kanotplatsavgift
1 000 kr
(om två kanaoter på samma plats 1 500 kr)

10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret
Verksamhetsplanens punkt om uthyrning kommenterades från flera håll
med konstaterande av att det varit svårt att få medlemmar att åta sig att stå för
uthyrningen på helger. Pentti menade att uthyrningsbemanningen måste vara
schemasatt senast sista maj och åtog sig generöst att per e-post bedriva
rekrytering av ansvariga. Lars-Göran förser honom med förteckning över
de e-postadresser som vi har.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Förelåg i år varken det ena eller det andra.
12 Val
b) Till kassör för en tid av två år omvaldes Brunhild Amnéus.
Ordf Beyron Nilsson kvarstår till 2010.
c) Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Arne Wahlberg och
Lars-Göran Hillerslätt.
Lars Nyström och Roland Carlsson kvarstår till 2010.
d) Till revisorer för en tid av ett år nyvaldes Caroline Rydberg och
Marianne Steen.
e) Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Pentti Rydberg och
nyvaldes Max Nilsson, med Pentti som sammankallande.
f) Till styrelsen delegerades att utse ombud till SDF-möten och andra möten
där föreningen har rätt att representeras med ombud.
13

Övriga frågor
Ordf Beyron redogjorde för läget när det gällerVA-anslutning. Tidigare
påtänkt borrad ledning från Kairo har visat sig omöjlig att genomföra på
grund av vår alltför steniga sluttningstomt. Vi avvaktar ev annat förslag från
kommunen. Lars Ekberg menade att det skulle gå att gräva ned ledning som
inte behöver ligga så djupt. En annan fråga som beöver lösas oavsett VA
är omklädningsrum och dusch för kvinnor. Håkan Tidner åtog sig att göra
en ritning för ansökan om byggnadslov.
Mötet avslutades med tårta och dryck efter förnämlig insats av förplägnadsansvarige Roland.
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