Protokoll årsmöte Timrå Snöskoterklubb 2013-05-30
Plats: Söråkers Folkets hus
§ 78 Ordförande Peter Granåsen hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§79 Utlysningen av årsmötet godkändes.

§80 Dagordningen föredrogs och godkändes.

§81 Till ordförande för mötet valdes Peter Granåsen och som sekreterare Anne
Söderberg

§82 Till protokolljusterare valdes Arne Norgren och Per Eriksson.

§83 Styrelsens berättelse:
a.

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes med
förbehåll att felaktigheterna gällande lottförsäljning och
skoterutbildning rättas upp och berättelsen distribueras på nytt.

b.

Föreningens balans- och resultaträkning redovisades och
godkändes.

c.

Revisionsberättelse, som mailats in, lästes upp och godkändes.

§84 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

§85 Till styrelseledamöter på ett år samt suppleanter på ett år valdes:
Ledamöter: Glenn Blom, Per Eriksson, Arne Norgren, Mikael Enerud och
David Andersson.
Suppleanter: Thomas Persson, Linnea Broden, Claes Persson och
Roland Uhlander.
Kassör på ett år – Vakant
Ordförande - Peter Granåsen, Vice ordförande – Bengt Granström,
Sekreterare - Björn Jonsson har ett år kvar.
Då kassörsposten är vakant så får den nya styrelsen i uppdrag att se
över möjlighet att leja bort bokföringen till någon bokföringsbyrå eller
annan lösning. Den eventuella ökade kostnaden får vägas upp av
satsningen på nya/flera kursutbildare och examinatorer då trycket på
skoterutbildningar har varit stort under året som gått.

§86 Till revisor på två år valdes Bengt-Erik Engström. Revisor Jan-Olof Nilsson
har ett år kvar. Till revisorssuppleant på ett år valdes Gunnar Höglund och
Christer Broden.

§87 Medlemsavgift för 2014 beslutades vara oförändrad.

§88 Inga inlämnade motioner har inkommit till årsmötet

§89 Övriga frågor:
Sladdning av led i Vargmyra-området: Hans Elf vill ha utrustingen
stående hos sig om han ska fortsätta sladda lederna under nästa
säsong. Frågan lyfts till styrelsen att reda ut.
Reparation av bron vid Åsäng:
Peter Granåsen pratar med Lider-projektet och undersöker möjligheter till
stöd för att reparera bron vid Åsäng.
Sponsorer: Är sponsorerna till skoterkartan klar undrade man på mötet.
Svar nej, återstår ett par som ännu inte svarat. Ärendet bör prioriteras då
det finns medlemmar som redan har betalt för nya kartan. Åligger nya
styrelsen att ta tag i.

Elverket: Förfrågan har inkommit om klubben kan låna ut elverket till
föreningen Utsjö-bryggor. Mötet beslutade att godkänna uthyrning under
förutsättning att Per Eriksson ansvarar för hanteringen, vilket han
accepterade.

§90 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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