IF Friskis & Svettis/Mark
Arsmiite

Kinna 170411

2OL7

Datum: 20L7-04-01,
Plats: Sanden, Kinna
Tid: 13.30 - 15.30
Ndrvarande medlemmar vid 6rsmotet se bifogad rostl6ngd.

L

Faststdllande av riistldngd
Arsmritet beslutar
att godkdnna upprdttad rostldngd for motet.

2.

Val av ordfrirande och sekreterare

Arsmiitet beslutar
att vdlja Mikael Hedberg som ordforande och Marie H Heidemann som sekreterare
for motet.

3.

Val av protokolljusterare, tillika riistriiknare, som liksom ordfiirande skalljustera

protokollet
Arsmiitet beslutar
att till justeringsmdn och tillika rostrdknare vdlja Veronika Nor6n och lngela Kullberg.

4.

5.

Friga om irsm<itet dr utlyst enligt stadgarna
Arsmiitet beslutar
att godkinna hur 6rsmotet ir utlyst, genom annons i Markbladet och via foreningens
hemsida inom lagstadgad tid fore motet.
Faststdllande av dagordning och procedurregler

Arsmiitet beslutar
att godkiinna dagordningen for mdtet.

6.

Uppfiiljningavftiregiendeirsmritesprotokoll
Mikael Hedberg drar i korta ordalag punkterna fr6n Arsmotet 2016-04-10, ddr
mycket tid lades pi de nya stadgarna som d6 godkdndes av 6rsmotet.

7.

Genomging av styrelsens verksamhetsber6ttelse, fiirvaltningsberdttelse samt
resultat- och balansrdkning fiir det senaste verksamhetsiret
* Vice styrelseordforande Dennis Olson foredrar verksamhetsberiittelsen for
verksamhetsiret 201-6, se bifogad bilaga.
x An na Ka rl n Svensson fored ra r verksa mhetsgru ppernas berdttelser.
x Bengt Johnsson foredrar 6rsredovisningen av resultat-och balansrdkningen for
2016, se bifogad bilaga.

B.

Revisorernas berdttelse
Bengt Johansson foredrar revisionsberiittelsen for riikenskapsiret 2016, se bifogad
bilaga.
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9.

FaststSllandeavresultat-ochbalansrdkning
Arsmiitet beslutar
att faststdlla resultat- och balansrdkningen for rdkenskaps6ret 2016.
att Srets resultat balanseras enligt balansreikningen.

10.

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelseledamtiterna
Arsmiitet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsSret 2016.

lL

Faststdllande av medlemsavgift
Marie H Heidemann foredrar styrelsens forslag att medlemsavgiften ska vara
ofordndrad for 20L8 dvs. fortsatt 150 kr for medlemmar fr6n den dag de fyller 20 6r
och att medlemmar upp till den dag de fyller 20 betalar fortsatt 120 kr per 6r.
Arsmtitet beslutar
att med lemsavgiften faststd ls en igt styrelsens forslag.
I

I

12.

Behandling av och beslut om propositioner
lnga propositioner finns att behandla.

13.

Behandling av och beslut om motioner
Tvi skriftliga motioner har inkommit. Marie foredrar dessa b6da motioner.
Styrelsen har behandlat motionerna och liimnat sitt svar p6 Stgdrd. Se bilaga 4.

Arsm6tet beslutar att
- motion nr L ang6ende utokat WiFi bifalles enligt styrelsens forslag och att
An na Karin Svensson sl utfor u ppdraget med instal lationen.
- motion nr 2 angiende utokade oppettider med s.k. "nyckelgym" 6ldggs styrelsen att
fortsatt utreda i den takt som mojligheter ges. Hiirmed anser 6rsmotet motionen
besvarad.

L4.

Presentation av verksamhetsplan och budget frir innevarande verksamhetsir
AnnaKarin Svensson foredrar verksamhetsplanen och Bengt Johansson budgeten for
2017.
Arsm<itet beslutar
att god kd n na presentationen av verksam hetspla nen och budget en f or 2017 .

1-5.

Beslut om arvode

fiir revisorer

och eventuellt arvode

fiir styrelsen

Arsmritet beslutar
att arvodet for revisorer och styrelse Sven 20L7 bestir i gratis triiningskort

16.

Beslut om antalet ledamiiter i styrelsen

ftir en tid

av

.

tvi ir

Arsmiitet beslutar
att det skallvara 6 ledamoter i styrelsen under 2017.

17.

Val av fiireningens ordfiirande, tillika styrelseordfiirande,

ftir en tid av ett

ir

Arsmdtet beslutar
att pi ett 6r vilja Marie Halld6n Heidemann till ordforande.
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fiir en tid av tvi ir
Arsmcitet beslutar
att vdlja Evelina Graae, Emilia Trpezanovska och Luca Blom till ordinarie ledamoter.

18.

Val av halva antalet ledamdter i styrelsen

19.

Val av en revisor jdmte suppleant och ev. verksamhetsrevisor p5 ett 6r

Arsm6tet beslutar
att viilja George Soder till revisor och Maj-Lis Olausson till revisorssuppleant.
20.

Faststdllande av valberedningens arbetsordning

Arsmiitet beslutar
att man 6r nojd med att valberedningen fortsatt skall besoka styrelsemotena med
kontinuitet.
21.

Val av ledamriter

till valberedningen fcir en tid av ett ir,

av vilka en skall v6ljas

sammankallande
Arsmritet beslutar
att vdlja Gorgen Nor6n, Orjan Jonsson samt Catarina Player Koro till ledamoter
valberedningen, sammankallande blir Gorgen Nor6n.

till

i

22.

Ovriga frigor
lnga ovriga frigor fanns att behandla.

23.

Avslutande av 6rsmtitet
Mikael Heberg tackade for fortroendet han fitt att som ordforande leda detta
Srsmote och ldmnar sedan over klubban till nyvalda ordforanden Marie H Heidemann
att avsluta motet.
Marie tackade for fdrtroendet hon fitt att fora ordforandeskapet for foreningen och
passade ocksi pi att avtacka Per-Anders Wadman ordforande under 20L6, idag
fr6nvarande. Dennis Olsson avtackades for sina 2 6r i styrelsen med en blomma och
bida avg6r nu frin sina styrelseuppdrag. Ett stort tack framfdrdes fiir deras insots for
fdreningen under respektive period !
En blomma ldmnades ocks6 till Mikael Hedberg som ett tack for ordforandeskapet pi
motet. Direfter avslutade Marie H Heidemann motet.
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Mikael Hedberg
Ordforande

Marie H Heidemann
Sekreterare
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RristlSngd Arsmcite Friskis & Svettis/Mark 2OL7-04-Ot
Marie H Heidemann
Dennis Olson
Veronika No16n
Camilla Eriksson
Kent Olsson
Bengt Johansson
Jannika Albrektson
Barbro Hallenberg
Luca Blom
Evelina Graae

Roland Granath
Gorgen Nor6n
Orjan Jonsson
Gustav Cruce
lngela Kullberg
Mikael Hedberg
AnnaKarin Svensson

f17 personer
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