KANOTKLUBBEN GLID
Protokoll från årsmötet den 8 mars 2012
Närvaroförteckning: Beyron Badman Nilsson, Brunhild Amnéus, Lars Gustaf
Nyström, L G Hillerslätt, Jim Sandberg, Zäta Zetterström, Lasse Ekberg, Pentti
Rydberg, Roberta Johnsson Pucic, H-H Amnéus, Roger Steen, Arne Wahlberg, Sven
Edblad, Roland Carlsson, Udran Tin

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 Lars Ekberg och Lars Gustaf Nyström.
4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Besvarades med ja.
5 Fastställande av föredragningslista
Fastställdes utan ändringar.
6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
Förelåg vid mötet och tillfälle gavs till kommentarer och frågor. Kassören
Brunhild kommenterade vissa poster i resultat- och balansräkningen.
Det kan noteras att på tredje plats bland intäkterna fanns uthyrning, 36 540 sek,
vilket till stor del är Lars Gustafs förtjänst, eftersom han tagit emot
gruppbokningar och själv tagit hand om uthyrningen under flera helger. De
ungdomar som haft hand om uthyrningen på vardagar har arvoderats varför det
också funnits en kostnad för uthyrningen, 10 825 kr. I övrigt hänför sig de största
kostnadsposterna till el, startavgifter och arrende. Årsmötet godkände de
framlagda handlingarna.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Upplästes, i frånvaro av revisorerna, av kassören och godkändes.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På förslag av revisorerna beviljades detta.
9 Beslut om vilka som ska ha teckningsrätt för föreningen
Ordföranden och kassören var för sig.
10 Fastställande av medlemsavgifter
Ordföranden föreslog att medlemsavgiften höjs med 100 kr för enskild medlem
och familjemedlemskap. Ungdomsmedlemskap och kanotplats behölls
oförändrade.
Sammanställning avgifter:
Ungdom t o m 18 år
150 kr
Vuxen
600 kr
Familj
900 kr
Kanotplatsavgift
1 000 kr
(om två kanoter på en plats1 500 kr)

11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
Bådadera fastställdes.
12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Förelåg ingenting att ta ställning till.
13 Val av
a) Nyval av ordförande för en tid av två år: Max Magnusson.
b) Nyval av styrelseledamot för en tid av två år: Pentti Rydberg.
c) Omval av styrelseledamot för en tid av två år Arne Wahlberg.
d) Omval av styrelseledamot för en tid av ett år: Beyron Badman Nilsson.
e) Två revisorer för en tid av ett år: Marianne Steen och Caroline Rydberg.
f) Två ledamöter i valberedning för en tid av ett år: Håkan Tidner och Jim
Sandberg.
Val av ombud till SDF-möten delegerades till styrelsen.
Lars Gustaf Nyström och Roland Carlsson har ett år kvar på resp.
mandattider.
Avgången ur styrelsen L G Hillerslätt.
Årsmötet tillät dessutom Roland Carlsson att avgå under löpande
mandattid.
14 Övriga frågor
Beyron redogjorde för läget när det gäller avtal med kommunen om nu
inkopplade VA-ledningar. Beyron berättade också att styrelsen beslutat att
avveckla telefonabonnemanget i klubbhuset och att föreslå årsmötet att
avskaffa hedersmedlemskapet.
Håkan luftade farhågor för att vi är juridiskt bundna att ha telefon om vi har
uthyrning.
Årsmötet beslöt att avskaffa hedersmedlemskap, vilket inte påverkar redan
befintliga hedersmedlemmar.
Vidare diskuterades hur man skulle kunna göra klubben tillgänglig för
funktionshindrade samt att en del gammalt material borde utrensas.
Från kommunen förelåg inbjudan till föreningar att delta i Väsbyfestivalen.
Denna inbjudan överlämnades till nya styrelsen att ta ställning till.
Ordföranden tackade Lars Gustaf och familjen Amnéus , som ordnat lokal
och förtäring för årsmötet, samt närvarande klubbmedlemmar som mött upp till
årsmötet och förklarade detsamma avslutat.

------------------------------------L G Hillerslätt protokollförare

-----------------------------------Lars Ekberg justerare

-------------------------------------------Beyron Badman Nilsson ordförande
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