Årsmötesprotokoll för Nässjö SKI säsongen 2016-2017
§1
Årsmötets öppnande
Ordförande Dennis Lundqvist öppnar årsmötet genom att hälsa samtliga välkomna.
§2
Parentation
Ordförande håller parentation över Stewe Hansson som avlidit under året.
§3
Röstlängden fastställs. 33 medlemmar var närvarande. Bilaga 1
§4
Godkännande av mötets utlysande
Mötet utlystes i Smålands Dagblad, på anslagstavlan i Lövhult, Hemsidan och i SKI-Nytt.
Godkänns av mötet.
§5
Dagordningen godkänns.
§6
Val av mötesfunktionärer
a. Tomas Carlsson vals till ordförande
b. Mona Franzén vals till mötessekreterare
c. Patrik Ottosson och Bo Pettersson vals till protokolljusterare tillika rösträknare.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen uppläses och godkänns. Bilaga 2
§8
Årets kassaberättelse
Kassören Arne Fransson redogör för bokslutet, som i år visar ett överskott efter avskrivningar på 103
tusen kronor, detta tack vare de besparingsåtgärder styrelsen vidtagit under verksamhetsåret.
Årsmötet uppdrar till styrelsen att upprätta riktlinjer för ersättning när annan/annat förening eller
sällskap lånar Nässjö SKI:s banor och material.
Kassaberättelsen godkänns. Bilaga 3
§9
Revisorernas berättelse
Dennis Petersson läser upp och redogör för revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse godkänns av mötet. Bilaga 4
§ 10
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 11
Fastställande av medlemsavgift 2017-2018
Medlemsavgift för säsongen 2017-2018 blir oförändrad.
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 duscha i Motionsgården.

§ 12
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017-2018
Dennis Lundqvist redogör för styrelsens verksamhetsplan och kommande budgetår, bilaga 5 och 6.
Årsmötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten.

§ 13
Val av:
a) Ordförande för en tid av 1 år

Vakant

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

Bo Pettersson
Bernt Wilhelmsson

c) 2 suppleanter för en tid av 1 år

Vakant

d) Ordförande i ungdoms- och skidskytteKommittén på ett år
Ledamöter: se bilaga 7

Mikael Jonsson

e) Ordförande i ekonomikommittén
Ledamöter: se bilaga 7

Bo Pettersson

f) Ordförande i bankommittén
Ledamöter: se bilaga 7

vakant

g) Ordförande i tävlingskommittén
Ledamöter: se bilaga 7

Jonas Franzén

h) Ordförande i träningskommittén
Ledamöter: se bilaga 7

Kimmo Saikkonen

i)

Ordförande i motionskommittén
Representant i styrelsen

Mona Franzén
Gunilla Wallgren

j)

Ledamot i brukarrådet för Lövhult

Johan Davidsson

k) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år

Marianne Carlsson
Kaji Löwhagen
Bengt Franzén

l)

Henrik Karlsson
Kenneth Kall
Åsa Tiare-Carlsson

Ledamöter i valberedningen för en
tid av 1 år varav 1 ska vara sammankallande

m) Ombud till Smålands Skidförbunds årsmöte

utses av styrelsen

n) Ombud till Smålands Skidförbunds skidting

utses av styrelsen

§ 14
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
➢ Styrelsen föreslår ändring i stadgarna under § 11 till: Medlem som inte har betalat
medlemsavgift senast 30 juni får en påminnelse. Om medlemmen inte har betalat senast 10
dagar efter påminnelsens förfallodag anses medlemmen med omedelbar verkan ha utträtt ur
föreningen och avregistreras som medlem.
Efter klarläggande att påminnelsen kommer utskickas någon gång under hösten,
godkänns ändringarna i § 11 i stadgarna.
§ 15
Utdelning av utmärkelser
Dennis Lundqvist fick, som avgående ordförande, förtjänsttecknet i guld.
10 klass-segrare i H/D9-10 till H70 fick klubbmästerskapstecknet.
§ 16
Övriga frågor
Torsten Karlsson påpekar olämpligheten att låta minderårigt barn åka framför föraren på 4-hjulningen.
Bankommittén påpekar att utbildning på aktuella maskiner är ett måste för att berörda skall kunna
sköta dessa under kommande säsong.
Styrelsen får i uppdrag att se till att berörda personer skickas på kurs snarast möjligt.
§ 17
Avtackningar
Följande styrelsemedlemmar avtackas för sitt arbete i styrelsen:
Yvonne Franzén, Arne Fransson, Tomas Carlsson, Dennis Lundqvist, Dennis Petersson och Johan
Fridell.
§ 18
Mötesordföranden Tomas Carlsson tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.

Mona Franzén, sekreterare

Tomas Carlsson, mötesordförande

Bo Pettersson, justerare

Patrik Ottosson, justerare

