Protokoll från årsmöte i Jarlabergs BTK
Datum: 29 augusti 2017
Plats: Gårdslokal på Trillans väg 1-51, Jarlaberg
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes. 7 närvarande på mötet där samtliga var röstberättigade.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mattias Carlsson valdes till ordförande och Pär Johansson valdes till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Boris Mikhelkis och Mikael Myhrberg valdes till protokolljusterare/rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Deltagarna fastställde att mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes. Inga övriga frågor.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Mattias Carlsson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk
berättelse för verksamhetsåret 2016/2017.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
Anders Wahlgren läste upp sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag till medlemsavgifter för verksamhetsåret 2016/2017 godkändes.

Sida 1 av 3

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår
Verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret 2017/2018 godkändes, enligt
presenterat förslag, av mötet.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens kassör för en tid av ett år
Magdalena Fridh valdes kassör till och med 2017/2018.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Alexander Fenikowski valdes till ledamot till och med 2018/2019.
c. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
Mikael Myhrberg valdes till suppleant till och med 2017/2018.
d. en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
Anders Wahlgren valdes till revisor till och med 2017/2018.
e. en ledamot i valberedningen för en tid av ett år
Peter Hansson valdes till valberedningen till och med 2017/2018.
f. tre ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud
Mattias Carlsson, Peter Hansson och Alexander Fenikowski valdes till att vara
ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud,
till och med 2017/2018.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får
inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inga övriga frågor hade inkommit till mötet.
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Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeringsmän

Originalet signerat
___________________
Pär Johansson

Originalet signerat
___________________
Boris Mikhelkis

Originalet signerat
___________________
Mikael Myhrberg
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