Protokoll Kungsbacka Simsällskaps Årsmöte
onsdagen den 21 mars 2018 i Kungsbacka
1

Årsmötets öppnande
Lars Sandberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

3

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

4

Val av ordförande för årsmötet
Lars Sandberg valdes till ordförande för mötet.

5

Val av sekreterare för mötet
Håkan Andersson valdes till sekreterare för mötet.

6

Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera årsmötets
protokoll
Mats Karlsson och Mattias Karlsson valdes att jämte ordförande justera
protokollet.

7

Val av rösträknare
Petter Sikén valdes.

8

Föredragning av verksamhetsberättelse för 2017
Petter och Lars berättade kortfattat om det gångna året.

9

Föredragning av resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2017
Lars gick igenom det gångna årets resultat och balansräkning.

10

Föredragning av revisionsberättelse för 2017
Lars gick igenom revisionsberättelsen.

11

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2017
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

12

Antagande av nya stadgar enligt styrelsens förslag
Det nya stadgeförslaget som syftar till att uppdatera våra stadgar i enlighet med
RF:s aktuella mall, presenterades i korthet och årsmötet godkände förslaget.

13

Fastställande av medlemsavgifter för 2018-19
Styrelsens förslag att inte ändra medlemsavgifterna för 2018 och 2019
godkändes. (200 kr enkel medlem, 400 kr familj och 100 kr för stödmedlem).

14

Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 2018
Lars presenterade den nya budgeten, vilken därefter godkändes av årsmötet.
Förslag från mötet om att låta simmarna vara delaktiga i hur de extra medel som
skapats via sponsorsimmet ska användas.

15

Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av 1
år
Peter Lundin valdes till ordförande för Kungsbacka Simsällskap.

16

Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Jan Johansson, Daniel Johansson, Pia
Roy, Helen Runger och Jessica Bengtsson.
Lotta Örne och Håkan Andersson har ett år kvar av sina mandatperioder.

17

Val av 2 st suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
Lars Petrén och Thomas Freiholtz valdes till suppleanter.

18

Val av 1 st revisor, jämte 1 st suppleant för en tid av 1 år
Johnny Dennhed och Niclas Renman omvaldes till revisor respektive
revisorssuppleant.

19

Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska
vara valberednings ordförande
Helen Johansson (ordförande), Lars Sandberg och Mattias Karlsson valdes.

20

Val av erforderligt antal ombud till VSSF årsmöte
Hänförs till den nya styrelsen att besluta.

21

Övriga frågor
• Frågan om huruvida stödmedlemskap är möjligt besvarades under
punkten 13 ovan.
• Fråga om massör att knytas till föreningens verksamhet beslutas vid
behov från fall till fall. Kontakta Petter, som tar upp med styrelsen för
beslut.
• Stor eloge till klubbens duktiga tränare och engagerade föräldrar. Fråga
om max antal simmare per tränare under träning diskuterades.

22

Mötets avslutning
Lars Sandberg förklarade mötet avslutat och efter sitt sista klubbslag avtackades
han för åtta förtjänstfulla år som ordförande.
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