Guldklubben Skåne
Arsmötet 2014

Tid:

Kl.

Arsmötesprotokoll
14-O3-O1

13.00

Plats: Idrottsmuséet i Helsingborg
Närvarande: Conny Lindvall
Tore Green
Lennart Willemo
Roger Gottfridsson
Anita Kjellander
Carin Nilsson Green
Pelle Ericstam

Anders Sjölin
Bill Kastberg
K-G Holmgren
Bosse Holmberg
Kjell Tånnander
Knut-Åke Sjöbeck
Hans Sjöström

Före mötet hölls en parentation av Roger Gottfridsson över bordtennisens Ame Bengtsson som avlidit.
Mötet hedrade honom sedan med en tyst minut.

$

l.

Arsmötets öppnande

Ordföranden Tore Green hälsade alla hjärtligt välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

$ 2. Fastställande av röstlängd
Röstlåingden fastställdes enligt ovanstående närvarolista.

$ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Ordftiranden meddelade att kallelsen och föredragningslista till årsmötet skickades till medlemmarna den
412 2014.

Beslöts att fürklara årsmötet behörigt utlyst.

$ 4. Val av ordförande för mötet
Valdes Tore Green till mötesordftirande.
$ 5. Val av sekreterare för mötet.
Vald es Anita Kj ellander

$

till

mötessekreterare.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare.

Valdes Anders Sjölin och Knut-Å.ke Sjöbeck till justerare tillika röstråiknare

$

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Tore Green füredrog och kommenterade fiirvaltningsberättelse ftir 2013.
Beslöts att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

$

8. Styrelsens förvaltningsberättelse

Lennart rWillemo füredrog och kommenterade ftirvaltningsberättelsen for 2013
Beslöts att med godkännande lägga ftirvaltningsberättelsen till handlingama.

$ 9. Revisorernas berättelse.

Bill Kastberg

ftiredro g revisorernas berättelse.
Beslöts att godkänna revisionsberättelsen

S f O. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att bevilja ansvarsfrihet ftir styrelsen.

.

S f f Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen ftireslo g oförÈindrade avgifter:
150:- fiir 2014,1 500:- för 10 års medlemskap och 2 500- for livslangt medlemskap
Beslöts att fastställa av årsavgifterna enligt styrelsens ftirslag.
S f 2. Behandling av förslag från styrelsen.
Inga ftirslag ftirelåg.
S f 3. Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
S f 4. Fastställande av verksamhetsplan för 2O14.
Conny Lindvall ftiredro g verksamhetsplanen.
Beslöts att fastställa verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens ftirslag.
S f 5. Fastställande av budget lör 2fJ14
Lennart Willemo foredrog styrelsens förslag till budget.
Beslöts att fastställa budgeten i enlighet med styrelsens ftirslag.
S f 6. Val av ordförande
Valdes Conny Lindvall (nyval)

till

ordförande ftir 2014-2015.

S f 7. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för två år
Valdes Roger Gottfridsson (omval), Erwin Apitzsch (omval) och Carin Nilsson Green (nyval).
till styrelseledamöter for 20 I 4 -l 6.
S f 8. Val av två revisorer jämte en suppleant
Valdes Evald Fridén (omval) och Lennart Molander (omval)
suppleant.

till revisorer och Bill Kastberg (omval) till

S f 9. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Valdes Karl-Gustav Holmgren (omval) till sammankallande samt Tore Green (nyval) och
Göran Nilsson (omval) till ledamöter i valberedningen f& 2014-15.
S

20. Avtackning

Tore Green fick mottaga Skåneidrottens ftirtjänsttecken efter betydligt fler åin 25 âr i olika idrottsstyrelser
och avtackades för sina år som Guldklubbens ordförande av sin efterträdare Conny Lindvall med en påse
innehållande dryck, lektyr och biljetter till en teaterföreställning.
S

2f

.

Arsmötets avslutning

Ordfüranden Tore Green tackade de närvarande ftir visat intresse och ftirklarade mötet
avslutat.
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