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Årsmöte för verksamhetsåret 2013/2014
Torsdag 23 oktober 2014 kl 1900

Mötet hade lockat ca 30 st medlemmar, vilka hälsades välkomna till Sparbankens lokaler och till
klubbens ordinarie årsmöte av klubbens ordförande, Pär Hammar.
Ordföranden framförde även ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till klubbens
verksamhet genom ekonomiskt stöd, egna arbetsinsatser och sportsliga framgångar.
Därefter förklarade ordföranden klubbens 99:e årsmöte öppnat.
§1

Fastställande av röstlängd beslöts ske först ifall det skulle bli aktuellt inför någon
fråga.

§2

Till mötesordförande valdes Bengt-Åke Salsgård och till sekreterare Göran Blom.

§3

Till protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Lars-Erik Bengtsander och Bernt
Randén.

§4

Årsmötet befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§5

Det före årsmötet framlagda förslaget till dagordning fastställdes.

§ 6a)

Styrelsens verksamhetsberättelse, som också varit tillgänglig, föredrogs kortfattat av
styrelseordföranden Pär Hammar.
Pär tog bland annat upp att det varit ett tufft år rent ekonomiskt vilket medfört ett
negativt resultat för året som helhet. Orsakerna var bl.a sjunkande medlemsantal,
mindre anmälningar till Strandbadsturneringen, mindre intäkter för träningsavgifter
och mindre sponsorintäkter. Dessutom belastas året av en ovanligt hög
semesterlöneskuld. Därefter följde en kortare diskussion om vad man kunde göra åt
situationen till nästa år.
Dobrivoje Stanojevic (Dobben) fyllde på med en redogörelse för vad som skett inom
junior- och tävlingsverksamheten under året.
Ingvar Bengtsson beskrev verksamheten kring anläggningarna under året. Ett antal
investeringar har genomförts och ansökningar för nya investeringsbidrag till nästa år
har inlämnats till kommunen.
Bengt-Åke Salsgård redogjorde för veteranernas verksamhet under året.
Ordföranden redogjorde sedan kortfattat för övriga kommittéers verksamheter under
året.
Därefter godkändes berättelsen och den lades till handlingarna.

b)

§7

Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs av kassören, Jan Odqvist. Han kunde
konstatera att klubbens ekonomi är mycket god, trots det negativa resultatet för det
gångna verksamhetsåret.
Förvaltningsberättelsen godkändes därefter och lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse med tillstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsen lästes upp av
sekreteraren Bernt Randén.
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§8

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Medlemsavgifterna hade föreslagits bli oförändrade med 300:- för senior, 150:- för
junior och 650:- för familjemedlemsskap. Årsmötet fastställde dessa avgifter.

§ 10

Ordföranden redogjorde för en väl utarbetad verksamhetsplan. Han såg framför allt
två utmaningar för det nya verksamhetsåret, att komma tillrätta med ekonomin samt
att arrangera klubbens 100-årsjubileum, vilket planeras genomföras under
Strandbadsturneringen i vecka 28. Planerna för en utbyggnad av hallen får ligga på
vila till dess ekonomin stabiliserats.
Kassören JO presenterade förslag till budget som om inga oförutsedda kostnader
uppstår, förväntas ge närmast ett nollresultat. I budgeten har man däremot inte tagit
hänsyn till några extra kostnader för jubiléet.
Ola Gavin framförde önskemål om att styrelsen presenterar ett halvårsresultat för
medlemmarna. Detta skulle kunna ske genom ett extra årsmöte alt att man sänder ut
resultatet via mail.
Därefter godkändes framlagd verksamhetsplan samt budgetförslag.

§ 11

Inga motioner hade inkommit varför punkten bordlades.

§ 12

a) till klubbens ordförande för en tid av ett år omvaldes Pär Hammar.
b) till övriga ledamöter för en tid av två år valdes

Ulrika Karlsson
Pelle Sandberg
Niklas Johansson

c) till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes

Anette Vilén (1:e)
Magnus Helgesson (2:e)
Anders Svensson (3:dje)

d) till revisorer för en tid av ett år valdes

Maria Söderberg
Eva Cardell Mattson
Ingemar Davidsson (suppl.)

till revisorssupplent för en tid av 1 år valdes
e) till valberedning för en tid av ett år valdes

George Chahoud (sam.kal.)
Maja Sisirak
Edita Dzeletovic

f) föreningens ombud vid bl.a. SDF-möten överläts på styrelsen att utse.
g) till sammankallande i klubbens kommittéer valdes:
Damkommittén
Katarina Bengtsson
Anläggningskommittén Ingvar Bengtsson
Juniorkommittén
Pelle Sandberg
Marknadskommittén
Niklas Johansson
Motionskommittén
Stefan Gerhardsson
Veterankommittén
Bengt-Åke Salsgård
Tävlingskommittén
Dobrivoje Stanojevic
Trivselkommittén
vakant
Utbildningskommittén
Katarina Einarsson
Mötet överlät på styrelsen att försöka tillsätta den vakanta posten.
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§ 13

Mötet hade inte några övriga frågor att avhandla varför ordföranden tackade för visat
intresse och förklarade mötet avslutat.

______________________
Göran Blom, sekr.

_______________________
Bengt-Åke Salsgård, ordf.

____________________________

____________________________

Lars-Erik Bengtsander, justerare

Bernt Randén, justerare

Före mötet presenterade Patrik Börjesson och Dobben Stanojevic utnämningen av årets juniorer.

Till utmärkelsen Årets Junior 2014 har utsetts:
Moa Tomasson och Adrian Dzeletovic
Därefter utdelades ett antal stipendier med utgångspunkt från deras placering på Sverige- resp.
Hallands-rankingen enligt FTK:s regelverk.
Rankade Sverige: Molly Helgesson, Gustav Nävarp, Arvid Hjalte och Kevin Chahoud.
Rankade Halland: Elin Vilén och Kevin Magnusson.

