Årsmöte i Faltins magasin 2014-03-23
Närvarande: Eva, Bertil, Susanne, Cecilia, Fredrik, Ove, Holger, Peter, Thomas, Henrik, Lisa, Ludde, Daniel,
Karin, Ulrica och Åsa.

1. Mötet öppnat av Thomas
2. Fastställande av röstlängd, alla betalande medlemmar röstberättiga.
3. Fastställande av dagordning.
4. Mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Val av mötesfunktionärer: a) ordförande Thomas b) sekreterare Lisa
c) justerare Cissi & Ove d) rösträknare Holger & Peter
6. Genomgång av verksamhetsberättelse (se bilaga). Korrigerad och godkänd.
Ulrica går igenom klubbens in- och utgifter under året som gått.
Kassasaldo för 2013 = 78.458
7. Revisionsberättelse kontrollerad och godkänd.
8. Styrelsen ges ansvarsfrihet.
9. Oförändrad medlemsavgift 2015.
10. Henrik har lagt upp förslag till förändring av klubbens stadgar på hemsidan. Han har
använt sig av riksidrottsförbundets förslag av stadgar.
Vi har lagt till Triathlon till vår verksamhet. Godkänt.
11. Inga inkomna motioner.
12. Vald till ordförande i 1 år: Henrik Vangenmo.
13. Valda till ordinarie styrelseledamöter i 2 år: Daniel Valentinsson & Åsa Eriksson.
14. Vald till suppleant i 1 år: Lisa Karlsson.
15. Valda till valberedningen i 1 år: Ove Jacobsson & Thomas Eliasson.
16. Vald till representant i BD friidrottsförbund: Henrik Vangenmo.
17. Valda till revisorer i 1 år: Elisabeth Ifver & Bertil Andersson.
18. Övriga frågor:
 Vi har blivit tillfrågade att vara arrangerande klubb vid ett 3 dagars äventyrslopp,
vilket vi tackat nej till. För dem är vi dock fortfarande aktuella men inte som
arrangörer och med färre funktionärer. Vi håller det öppet.
 Sotenäs kommun vill inte längre underhålla lederna vid Hogsäm. De vill koncentrera
sig på Bovall. Vi tycker detta är okej men ser gärna att hela den orangea slingan
underhålls pga Soteleden terräng marathon.
De är villiga att underhålla skjulet, sätta dit bänkar och röja lite träd och buskar.
 Uppdatera tavlan på torget i Bovall.
 Vi ska synliggöra klubben lite bättre, exempelvis vid våra tävlingar.
 Det är viktigt att man vid familjemedlemskap registrerar alla medlemmar för
försäkringar etc.
Vi avtackar Thomas för alla år som ordförande i klubben med en blomma.
19. Mötet avslutat.
Protokollet skrivet av Lisa Karlsson.

