Årsmötesprotokoll för Nässjö SKI säsongen 2015-2016
1. Årsmötets öppnande.
Ordförande Dennis Lundqvist öppnade mötet genom att hälsa samtliga välkomna.
2. Parentation Ordförande höll parentation över Ingvar Andersson och Britt-Mari Svensson
som avlididet under året.
3. Röstlängden fastställdes. 40 medlemmar var närvarande.
4. Godkännande av mötets utlysande.
Mötets utlystes i Smålands Dagblad, på anslagstavlan i Lövhult, Hemsidan och i SKINytt . Godkändes av mötet
5. Dagordningen godkänndes.
6. Val av mötesfunktionärer.
a. Tomas Carlsson valdes till ordförande
b. Christer Nyhlén valdes till mötessekreterare.
c. Ove Melkersson och Kenneth Kall valdes till protokolljusterare tillika
rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
8. Årets kassaberättelse.
Kassören Arne Franssons redogjorde för bokslutet, som redovisar ett underskott på
150 tusen kronor. Underskottet beror bl.a. på minskade intäkter från årets tävlingar främst
då Lövhultsloppet som ställdes in. Sponsring av klubbjackor och idrottskläder har också
överskridit budgeterade kostnader. Kassaberättelsen godkändes.
9. Revisorernas berättelse.
Dennis Petersson läste upp och redogjorde för revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet.
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Fastställande av medlemsavgift 2015-2016.
Medlemsavgift för säsongen 2015-2016 blir oförändrad från tidigare år:
Familj med barn under 20 år
500 kr
Familj endast 2 vuxna
400 kr
Vuxen 20 år och äldre
300 kr
Stödmedlem
200 kr
Ungdom under 20 år
100 kr
I medlemsavgiften får man dusch i Motionsgården.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
Efter ett förtydligande av Dennis Lundqvist ang. punkten träningsavgifter i budgeten
godkändes verksamhetsplan och budget.
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13. Val av:
a) Ordförande för en tid av 1 år

Dennis Lundquist

b) 1 styrelseledamot för en tid av 2 år:
1 styrelseledamot för en tid av 1 år

Mona Franzén
Arne Fransson

c) 2 suppleanter för en tid av ett år:

Bo Pettersson och Bernt Wilhelmsson

d) Ordf. i ungdomskommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga.

Jörgen Larsson

e) Ordf. i ekonomikommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga

Arne Fransson

f) Ordf. i bankommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga

Johan Fridell

g) Ordf. tävlingskommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga

Jonas Franzén

h) Ordf. i vasaloppskommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga

Kimmo Saikkonen

i) Ordf. i motionskommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga

Yvonne Franzén

j) Ordf. i skidskyttekommittén på ett år
Ledamöter se. Bilaga

Jörgen Larsson

k) Ledamot i brukarrådet för Lövhult

Johan Davidsson

l) 2 revisorer på en tid av ett år
samt 2 revisorssuppleanter på ett år

Dennis Pettersson
Marianne Carlsson
Kaji Lövhagen
Bengt Franzén

m) Valberedning. 3 ledamöter varav 1 ordf.

Henrik Karlsson
Kenneth Kall
Åsa Tiare Carlsson

n) Ombud till Smål. Skidförbunds årsmöte

Dennis Lundquist

o) Ombud till Smål. Skidförbunds skidting

Jörgen Larsson

2

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 Styrelsens förslag att Jörgen Larsson och Geir Flaa kan för föreningen teckna
föreningsintyg godkändes
 Motion från Henrik Karlsson att göra en speciell tävlingsorganisation för
Lövhultsloppet utreds av styrelsen och förslag lämnas till nästa årsmöte.
15. Utdelning av utmärkelse.
Klubbmästerskap på skidor genomfördes med 7st klubbmästare.
Klassvinnare:
D 9-10
Maja Lax
H 9 -10

Elina Austli

D 11 - 12

Telina Tiare

D 13 - 14

Jennie Jonsson

H 13 - 14

Gustav Hildorsson

H 45

Conny Magnusson

H 50

Henrik Karlson

16 Övriga frågor.
 Claes Thunström informerade om kommande springskyttetävling den 19/6. Det
kommer att finnas en öppen klass där det är fritt för alla att ställa upp och prova på
 Bosse Anderson hade visas funderingar ang. hantering av konstsnön mm.
Bankommittén får ta det till sig.
 På förslag valdes Gunilla Wallgren in i motionskommittén
18. Mötets avslutning.
Christer Nyhlén avtackades med blommor för fyra år som sekreterare i klubben
Tomas Carlsson, mötets ordförande tackade för visat intresse och
överlämnade klubban till Dennis Lundquist. Dennis tackade medlemmarna för visat intresse
och inbjöd till kaffe och fralla.
Nässjö 2016-05-28

_______________
Ordf. Dennis Lundquist

_______________
Sekr. Christer Nyhlén

Protokolljusterare:
_______________
Ove Melkersson

_______________
Kenneth Kall
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