Avesta Simsällskap
Metropoolen
774 81 Avesta
org.nr. 882000-3195

Årsmöte Avesta Simsällskap
Datum:

2012-03-13

Plats:

Krylbo Elektra

Närvarande:

Wafa Alaish
Jan Bergkvist
Victor Castillo
Christer Collheim
Albin Hedberg
Nellie Hedberg
Stefan Hedberg
Wille Hedberg
Inger Hendel
Karl Hunter
Kristina Hunter
Harrieth Mårtensson
Lars-Åke Strömberg
Marie Strömberg
Wilma Strömberg
Kjell Sved
Oliver Sved
Samuel Sved
Petronella Thunström

1.

Mötets öppnande
Jan Bergkvist öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2.

Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt närvarolista.

3.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Jan Bergkvist valdes till mötets ordförande och Kristina Hunter till sekreterare.

4.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Annelie Hedberg valdes till protokolljusterare och Petronella Thunström till
rösträknare.

5.

Fråga om mötet utlyste på rätt sätt
Mötet fastslår att mötet utlysts på behörigt sätt.

6.

Fastställande av föredragningslista
Föreslagen föredragningslista godkändes.

7.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner eller förslag har lämnats in till årsmötet.

8.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. (Bilaga 1).
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret
Mötet godkänner den presenterade balans- och resultaträkningen. (Bilaga 2).

9.

Revisorernas berättelse
Mötet godkänner revisorernas berättelse. (Bilaga 3).
Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

10.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

11.

Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om att lämna medlemsavgifterna oförändrade.
•
•

12.

Avgift för enskilt medlemsskap: 200 kr
Avgift för familjemedlemsskap: 300 kr

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
a. Upprättad verksamhetsplan för år 2012 godkändes (Bilaga 4).
b. Budgetförslaget godkändes och styrelsen gavs frihet att ändra förslaget
under året om yttre omständigheter så kräver. (Bilaga 5).
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13.

Val av ledamöter
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av ordförande, kassör och tre övriga
ledamöter samt minst två suppleanter.
a) val av föreningens ordförande för ett år
Valberedningen föreslår Jan Bergkvist. Mötet beslutar enhälligt att godkänna valberedningens förslag och utser Jan Bergkvist till ordförande för
en tid av ett år.
b) val av föreningens kassör för två år
Harrieth Mårtensson har till detta årsmöte frånsagt sig vidare uppdrag, men
då ingen ersättare till kassörposten hittats kvarstår Harrieth ytterligare ett
år.
Posten som kassör ska vid nästa årsmöte tillsättas för två år framåt.
c) val av ledamöter
Valberedningen föreslår Linda Ekenberg för en period av ett år och Stefan
Hedberg och Kjell Sved för en period av två år.
Mötet beslutar enhälligt att godkänna valberedningens förslag.
d) val av suppleanter
Valberedningen föreslår Wafa Alaish, Kristina Hunter, Inger Hendel och
Petronella Thunström.
Mötet beslutar enhälligt att godkänna valberedningens förslag och utser
Kristina Hunter till suppleant för en tid av två år och Wafa Alaish, Inger
Hendel och Petronella Thunström till suppleanter för en tid av ett år.
e) val av revisorer och suppleant
Valberedningen föreslår Bengt Jonsson till revisor och Karin Hansson till
revisorssuppleant.
Mötet beslutar enhälligt att godkänna valberedningens förslag och utser
Bengt Jonsson till revisor och Karin Hansson till suppleant för en tid av ett
år.
f) val av två ledamöter till valberedningen
Christer Collheim och Lars-Åke Strömberg kvarstår i valberedningen och
Annica Eriksson avgår.
Lars-Åke Strömberg är sammankallande.
g) val av ombud till SDF-möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
Mötet beslutade att ordförande eller av styrelsen utsedd representant
agerar ombud vid möten enligt ovan.
h) val av simmarrepresentanter
Till simmarrepresentanter utsågs följande:
• Julia Bergkvist
• Victor Castillo
• Wille Hedberg
• Karl-Oskar Hendel
• Karl Hunter
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•
•
•
14.

Moa Strömberg
Wilma Strömberg
Samuel Sved

Övrig information
Avesta Simsällskap kommer att delta i arrangemanget Olympic Day den 6-7
september 2012. Ett antal föreningar i kommunen kommer att visa upp sina
verksamheter för mellanstadieelever i kommunen och deltagande från tidigare
olympier väntas.

15.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla deltagare och mötet avslutades.

Sekreterare

Protokollet justeras och godkänns

..........................................................
Kristina Hunter

...............................................................
Annelie Hedberg
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