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Årsmötets protokollför Nåvsjö ns sportlitke 2 mars 2014

55AB Restaurang JårngMan

16.00

Mötets öppnånde

ordförande Krister Faget hälsäde alla vålkomnå och öppnade mötet.

Upprättand€ av röstlångd

Röstlångd enl;gt listå meddelades 42 närvarande såmt 4 giltigå fullma*ter. Röstlängden

bifogas protokollet.

Frågå om mötets behöri8å utlysande

Mötetsdeltagarna fann mötet behörigt utlyst.

Valav mötets oadförand€ säfft sekreterare

Tillordfi;rande fördagens möte valdes Krister Fager.

Tillsekrelerare fördagens möte våldes Erikå Linder.

Vål ev två j usteringsrnå n tilllka rösträknåre

Till juste.ing5må n och rösträknare valdes Håkan Söderström och samir Hadzimahovic

Godkånnande åv dagordning

Dagordningen godkändes av mötesdeltågande.

Stvr€lsens förvaltningsberätlelse {verksamhetsberåttelse & ekonomi)

Fö.valtningsberättelsen och ekonomin Srarskades och Sodkåndes se bilagor'

8. Reviso.nsberättelse

Revisorns berättehe lästes upp och Eodkändes-

bokföring/ .eviso rn ).

{vi har en väldiet fin ordning på vår

Fråga om a nsvarsfrihet för styrelsen

Mötetsdeltagarna våreniga om ansvarsfrihet för styreken.

Nästkommand€ års verksamhetsplan

Veftsamhetsplanen Eodkändes av samtliga mötesdeltagare
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11. Styrelsens lra.nseillan / ånd.ing av stådgar

Styrelsens Jramställande godkändes med följande ändringa'

Ändring av 51s
Kållelser och handlingar (utom ekonomiska rapporte r) till före ningens möten och tråffar' ska

som i huvudsakenda information anslås på fö.eningens.lemsida senast två veckor fö'e

mötet/träffen. Medlem som 5å villkan få utskickvi€ må:1€ller post om man sä'skil: begår

detta. Det äligger medlemmen att informera sekreteraren aktuella adresser'

12, lnkomnå motioner
lnga motion€r

13. Val av styrelseledamöter samt omedelbar justering av på€grafen

a. Vål ev kassör 2år omval Rosie Lindvall

b, Val av ledåmol2år omval Håkan söderström

c. Valavledamo!:år nyvalKenanKaråmehmedovic

Mötesdeltagande vår eniga om valber€dningens försla8'

14- Valav revisor Xår

cecilia Kjellberg valdes om tör lår som'evi\or'

15, val av valberedning

Eric Toftemo {sammankallande) samt Kent Hallbe'gvaldes om för en tid på 1år'

16. Fastsläilånde fiir åvgifte. för 2015

lvledlemsavgiflen förblir 150:- /familj alllså ofö.åirdrad för 2015'

17. Mötets ävslutande
(rister tackår för visat intresie och avs:trtar mötet, och ilälsar alla välkomna fram till en god

bit mat.

Vid protokollet
Erika Linder Håkänsöd€rström SamkHadzimahovic
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