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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 Indy Lennartsson och Kerstin Larsson.
Till rösträknare valdes Indy Lennartsson och Kerstin Larsson.

3.

Godkännande av kalleles
Kallelse till årsmötet godkändes.

4.

Fastställande av röstlängden
Fastställande av röstlängden godkändes. 12 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 2020
Valberedningen föreslog omval för Urban Larsson.
Urban Larsson valdes till ordförande för 2020.

11

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

John Magnusson

omval

Till sekreterare valdes

Anna Jennerheim

omval

Till kassör valdes

Kerstin Larsson

omval

Övr. ledarmöter Jesper Lööf

Suppleanter

omval

Johan Magnusson

omval

Johnas Nilehaak

omval

Cecilia Bengtsson

omval

Alexandra
Månsson

omval

Patrick Bergquist

omval

Elsa Larsson

omval

Indy Lennartsson

omval

Anna Nilsson

omval

Marie Lood

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

omval

Tina Thulin

omval

Suppleanter

omval

Eddie Ellman

omval

Ingemar Fransson

13.

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

14.

Val av valberedning
Till att förbereda valen för 2021 valdes Alexandra Månsson, omval, Johan Magnusson, omval, och
Indy Lennartsson, nyval. 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 2021
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2021 ska se ut som följer:
0-14 år
150 kr
Oförändrat
15 år och äldre

250 kr

Oförändrat

Familjeavgift
600 kr
Oförändrat
Från och med det år man fyller 26 år räknas man inte längre som barn i ett familjemedlemskap utan får
ha ett eget medlemskap.
17.

Klubbens drogpolicy
Drogpolicyn lästes igenom och beslöts att behållas oförändrag.

18.

Övriga frågor
En fråga lyftes om huruvida pensionärer skulle få en lägre avgift på gymmet, men det var mötets
mening att avgiften är låg där redan.
En åsikt framfördes att det varit otydligt att FK Tor varit med och stått för materialet på Röda Korsets
workshop för käpphästtillverkning och att det var ett samarbete i samband med Familjedagen.
Frågan om vad planen är för året ställdes och det framdiskuterade svaret blev att vi planerar efter hand
men som exempel planeras en utbyggnad av skateboardrampen, det är tänkt att fritids ska öppnas och
bemannas av föräldrar samt att det kommer att hållas ett möte för de som använder gymmet.

19.

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

Vid protokollet:

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

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

Justeras:

Justeras:

-------------------Kerstin Larsson

-------------------Indy Lennartsson

