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Årsstämma 2017
1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av ordförande Linus Thor
2. Faställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes till 21 medlemmar
3. Val av ordförande för mötet: Linus Thor
4. Val av sekreterare för mötet: Karl-Einar Eriksson
5. Val av 2 stycken rösträknare för mötet: Daniel Karlsson och Alexander Grönlund
6. Val av protokolljusterare: Mikael Otterström
7. Fråga om mötets utlysande: Mötet ansåg att utlysandet av mötet hade skett på korrekt vis.
S. Faställande av dagordning: Dagordningen fastställdes
9. Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret: Linus Thor redogjorde för föreningens
verksamhet under det gångna året.
10. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret: Thomas Ragnarsson redogjorde för
föreningens ekonomi som är fortsatt god. Vi har haft några större utgifter, främst hyra för
snookerlokalen och för byggnation av köskåp.
11. Revisionsberättelse: Daniel Karlsson och Mathias Brännvall gick igenom revisionberättelsen
och de ansåg att styrelsen hade skött föreningen på ett bra sätt. Anmärkningar framkom om
att vi bör ha ett tydligare avtal kring kostnader för medlemskort med Interpool och ett par
mindre anmärkningar på styrelseprotokollen framkom.
12. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet: Mötet beviljade den avgående styrelsen
a nsvarsfrihet.
13. Fastställande av medlemsavgifter: Medlemsavgifterna fastställdes till 300 kr för
J unior/Pensionär och 500 kr för övriga. Från den 1/1 kan man forsättningsvis välja om man
vill betala den ordinarie avgiften för ett halvår eller så väljer man ett och ett halvt år för 450
förjunior/senior och 750 för övriga.

14. Val av kommande styrelse:
Ordförande: Karl-Einar Eriksson
Ledamöter: Michael Lawn (2 år), Jari Rautio (2 år), Thomas Ragnarsson (2 år), Daniel Karlsson
(2 år), Alexander Grönlund (2 år), Jussi Rautio (2 år), Fredrik Persson (1 år kvar)
Suppleant: Leif Edlen (1 år)
15. Val av internrevisorer: Mathias Brännvall (1 år kvar), Valter Norman (2 år)
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16. Val av valberedning: Linus Thor (2 år), Dylan Byron-Frantz(1 år kvar)
17. Stadgeändring: Mötet valde att ändra i de föreslagna stadgarna och de kan därmed inte
träda i kraft innan vi har genomfört en extrastämma. Ändringen var när årsmötet ska ligga
och det ändrades från Januari till första kvartalet.
18. Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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