Årsmötesprotokoll 20/3 2007
Söråkers Folkets Hus
22 medlemmar i klubben närvarade vid årsmötet.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Peter Granåsen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Fråga om mötet har behörigen utlysts
Mötet förklarades blivit behörigen utlyst.

§3

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Peter Granåsen och till sekreterare valdes
Christer Brodén.

§5

Val av justeringsmän som jämte ordförande ska justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes Bengt Granström och Stig Danielsson.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

§7

Kassaberättelse
Kassaberättelsen lästes upp och godkändes.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10

Val av vice ordförande för en tid av 2 år
Christer Brodén avböjde omval och mötet valde Ingemar Wiklander till vice
ordförande.

§ 11

Val av sekreterare för en tid av 2 år
Till sekreterare valdes Eva Åström.

§ 12

Val av kassör för en tid av 2 år
Siv Backman avböjer omval men avser att stanna kvar fram till dess att
valberedningen hittat en ny kandidat. Kontaktuppgifter på hemsida och i register
styrs tills vidare om så att ordföranden handhar samtliga frågor.

§ 13

Val av fem ledamöter för en tid av 1 år
Ulf Byström, Per Eriksson, Åsa Stålnacke, Bengt Granström och Stig
Danielsson omvaldes som ledamöter.

§ 14

Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
Börje Öberg, Arne Norgren och Glenn Blom omvaldes som suppleanter.

§ 15

Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av 1 år
Jan-Olof Nilsson och Bengt-Erik Engström omvaldes som revisorer.
Gunnar Höglund och Henrik Söderlund omvaldes som
revisorssuppleanter.

§ 16

Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
Ingemar Wiklander, Stig Danielsson och Roland Ulander omvaldes som
ledamöter i valberedningen. Valberedningen utökas med Christer Brodén och
omfattar nu fyra ledamöter.

§ 17

Val av aktivitetskommitté för en tid av 1 år
Lasse Lindblom, David Andersson omvaldes som ledamöter i
aktivitetskommittén. Till nya medlemmar valdes Anne Söderberg, Sten Näslund
och Glenn Blom.

§ 18

Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 19

Bestämmande av medlemsavgift för år 2008
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2008 ska vara oförändrad, 150 kronor
för enskild och familj.

§ 20

Övriga frågor
Ordföranden visade filmklipp och bilder från klubbens utflykt till Högåstornet
och bilder från familjedagen i Skönviksbacken.

§ 21

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Klubben bjöd därefter de närvarande på fika.
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