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Protokoll årsmöte
IFK Enskede 2006-02-13

§1

Mötet öppnades av Per Bengtsson, i klubbens ordförande Per Forsbergs frånvaro.

§2

Årsmötet fastslog att mötet hade utlysts enligt behörighet.

§3

Dagordningen fastslogs, med ändring av att årtalen i §10 och §11 ändrades till
2007. Den övriga frågan ströks från §16.

§4

Per Bengtsson valdes till ordförande och Mats Eriksson till sekreterare.

§5

Fredrik Hedin och Elisabeth Svärd valdes till justeringsmän.

§6

Per Bengtsson redogjorde för verksamhetsberättelsen 2005.
Verksamhetsberättelsen godkändes sedan följande ändringar gjorts:
•

Kommitte: Josefin Andersson och Christopher Lindqvist lades till i
Ungdomskommittén.

•

Resultat: Dahlgren ändrades till Dahlberg under Klubbmästare D35 lång

•

Resultat: 10MILA damlaget blev ej godkända.

•

Resultat: Vinnare individuella tävlingar, Mats Eriksson lades till.

•

Resultat: Mästartröjan, texten "herrar och 33 st damer" ändrades till
"herrar och 35 st damer"

•

Tävlingsarrangemang: 10MILA; "Kranskulla Sara Thomsen" lades till.

•

10MILA: Stavfel "skjutbanor i Kunsängen" -> "skjutbanor i
Kungsängen".

•

10MILA: Korr "vilket är det bästa resulter" -> "vilket är det bästa
resultatet sedan"

•

10MILA: Ungdomslagets resultat ändrades till 232.

•

Ekonomi: "Jag känner" -> "Vi känner"

§7

Förvaltningsberättelsen ingick i verksamhetsberättelsen mötesordföranden
redogjorde och godkändes av årsmötet.

§8

Gert Forsberg presenterade revisorernas berättelse, som fastställde framlagd
resultat- och balansräkning och föreslog beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
2005.

§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.

§10

Ett förslag att höja medlemsavgiften till 200:- för medlem och 500:- för familj
lades fram. Efter diskussion och acklamation fann årsmötet att medlemsavgiften
skulle behållas på tidigare nivå.

§11

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet utan förändring. Budgeten
godkändes också utan förändring. Gert Forsberg kommenterade att inte
backhoppningen hade någon egna budgetposter. Styrelsen redovisade att inte
backhoppningen i längden inte ska belasta den övriga föreningens ekonomi.
Kassören meddelade att backhoppningens utgifter och intäkter ska redovisas
separat.

§12

Val av styrelse. Valberednings förslag var:
Ordförande
Sekreterare (i 2 år)
Ledamot
Suppleant

Per Forsberg
Nina de Boussard
Per Bengtsson Patric de Boussard Bo Hedlund
Mats ErikssonGunnar Persson

Detta kompletterades med Gunnar Perssons förslag om två nya medlemmar i
styrelsen:
Ledamot Elisabeth Svärd
Ledamot Kristian Antin
Förslaget godkändes.
§13

Valberedningens förslag enligt nedan godkändes.
Tävlingssekreterare
Bingolottoansvarig
Statistik
Medlemsregister
Utbildning
Försäljning kläder
Kartansvarig
Kartförsäljning
Elitkontakt

Roland Persson
Mona Forslund
Elisabeth Svärd
Gunnar Åsell
Mona Forslund
Bo Hedlund
Christer Hedin
Bo Hedlund
Roland Persson

Uttagning

Ulf Persson (herr)
Carina Hallendal (dam)
Gert Forsberg

10MILA
§14

Fredrik Hedin (sammank.), Hugo Isgren och Therese Martinsson utsågs till
valberedning 2006.

§15

Inga motioner fanns att behandlas.

§16

Inga övriga frågor fanns att behandlas.

§17

Mötet avslutades av mötesordföranden.

___________________________
Per Bengtsson
Ordförande årsmötet

___________________________
Mats Eriksson
Sekreterare årsmötet

___________________________
Fredrik Hedin
Justeringsman

___________________________
Elisabeth Svärd
Justeringsman

