Plats Brandstationen i Stugun

Stuguns Snöskoterklubb
Årsmöte den 12 mars 2012
för verksamhetsåret 2011
Närvarande: Joakim Thor, Bengt ”Fisken” Olsson, Anton Wiklund, Ronny Engström, Bo Engström, Krister Eriksson, Peter
Karlsson, Gunnar Schönning, Erik Pettersson, Daniel Engström, Tomas Sjöström och Philip Jämtgård
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Mötet öppnas.
Fastställande av dagordning. Mötet har inget att tillägga.
Mötet är korrekt utlyst och behörigt kallat.
Daniel Engström väljs till ordförande för mötet.
Joakim Thor väljs till sekreterare för mötet.
Bengt Olsson och Peter Karlsson väljs till justerare av mötesprotokollet och tillika
rösträknare.
7. Daniel läser upp verksamhetsberättelsen för 2011. Mötet har inget att tillägga.
8. Joakim läser upp kassaberättelsen för 2011.
9. Daniel läser upp revisorernas rapport. Revisorerna föreslår att mötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
10. Mötet beslutar att lämna styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011.
11. Mötet beslutar att höja medlemsavgiften för familj till 250 kr. Avgiften för individ
beslutas ligga kvar på 150 kr.
12. Mötet väljer Daniel Engström till ordförande i 1 år, Mattias Sahlin väljs till vice
ordförande i 2 år, Joakim Thor har 1 år kvar som kassör, valberedningen har inte
lyckats få fram någon kandidat till posten som sekreterare varför posten lämnas vakant
tills vidare, Anton Wiklund och Krister Eriksson har 1 år kvar vardera som ledamöter,
Ronny Engström väljs till ledamot i 2 år.
13. Philip Jämtgård har 1 år kvar som ledamot. Mötet väljer Peter Karlsson och Erik
Pettersson till ersättande ledamöter i 2 år.
14. Gunilla Thor har 1 år kvar som revisor. Mötet väljer Åke Alfredsson till revisor i 2 år.
15. Petter Jämtgård har 1 år kvar i valberedningen. Valberedningen har inte lyckats hitta
någon till valberedningen varför en plats i valberedningen lämnas vakant.
16. Verksamhetsplanen för 2012 beslutades (se bilaga).
17. Krister Eriksson vill att klubben köper in en ny ledsladd som kostar ca 30 000 kr.
Frågan om ny ledsladd kommer att behandlas under nästa styrelsemöte. Bengt Olsson
vill att hemsidan får en ansvarig. Denna fråga kommer också att behandlas under nästa
styrelsemöte.
18. Mötet avslutas.
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