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Årsmöte
Torshuset

Protokoll
Mötesdatum
2019-02-17

1.

Mötets öppnande
Urban hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Urban Larsson.
Till sekreterare valdes Anna Jennerheim.
Till att justera protokollet valdes Cecilia Bengtsson och Patrick Bergquist.
Till rösträknare valdes Cecilia Bengtsson och Patrick Bergquist.

3.

Godkännande av kalleles
Kallelse till årsmötet godkändes.

4.

Fastställande av röstlängden
Fastställande av röstlängden godkändes. 14 st närvarande.

5.

Fastställande av föredragslistan
Föredragslistan godkändes.

6.

Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

7.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen upplästes och godkändes

8.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för den avgående styrelsen.

10

Val av ordförande 2019
Valberedningen föreslog omval för Urban Larsson.
Urban Larsson valdes till ordförande för 2019.

11

Val av styrelseledarmoter och två st suppleanter
Till vice ordf. valdes

John Magnusson

nyval

Till sekreterare valdes

Anna Jennerheim

omval

Till kassör valdes

Kerstin Larsson

omval

Övr. ledarmöter Jesper Lööf

omval

Johan Magnusson

omval

nyval

Cecilia Bengtsson

omval

Alexandra Månsson omval

Patrick Bergquist

nyval

Elsa Larsson

omval

Indy Lennartsson

nyval

Lina Ahlström

omval

Anna Nilsson

nyval

Johnas Nilehaak

Suppleanter
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Val av revisorer och suppleanter till dessa
Till revisorer valdes Ann-Britt Schunnesson

omval

Tina Thulin

nyval

Suppleanter

omval

Eddie Ellman

omval

Ingemar Fransson

13.

Val av ombud till distriktets årsmöte.
Till ombud utsågs Elsa Larsson och Urban Larsson.

14.

Val av valberedning
Till att förbereda valen för 2020 valdes Lina Ahlström, Alexandra Månsson och Johan Magnusson, alla
som omval. Johan sammankallar.

15.

Utse firmatecknare
Det beslöts att utse ordförande Urban Larsson 1948-10-30-3950 och kassör Kerstin Larsson
1950-02-06-4029 att teckna firman var för sig.

16.

Medlemsavgift 2020
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2020 ska se ut som följer:
0-14 år

150 kr

Oförändrat

15 år och äldre

250 kr

Oförändrat

Familjeavgift

600 kr

Oförändrat

17.

Klubbens drogpolicy
Mötet gav styrelsen i uppgift att se över förfarandet när ungdomar som är löftesmedlemmar fyller 18
år. Det kan vara så att det behöver införas rutiner för eventuell ändring i register om man inte angett att
man önskar förbli löftesmedlem. De ska även se över hur registerhållning för löftesmedlemmar över
18 år ser ut.

18.

Övriga frågor
Ett önskemål inkom från de verksamma inom elitnivån på trampolin. Som det är nu har FK Tor inte
tävlingssatsning på elitnivå. Elitgruppen frågar om de ändå kan tävlinga i klubbens namn men att
klubben inte lastas med kostnaderna relaterade till tävling. Ekonomiska och rättviseaspekter
diskuterades. Mötet beslutade att bevilja begäran för tävlingen som hålls den 23-24 mars i
Upplandsväsby då det är ont om tid för anmälan till denna. Sedan tar styrelsen ett beslut i frågan på ett
styrelsemöte.

19.

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat och inbjöd till förtäring.
Justeras:

Vid protokollet:

-------------------Urban Larsson ordf.

-------------------Anna Jennerheim

Justeras:
-------------------Cecilia Bengtsson

-------------------Patrick Bergquist

