Björsäters Sportklubb
Protokoll från Årsmöte 29 februari 2016
§1 Årsmötets öppnande
Ordförande Ulf Jönsson hälsade 10-talet deltagare välkomna.
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ulf Jönsson och Leif Granström valdes till ordförande resp. sekreterare för mötet.
§3 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
Stefan Sundgren till protokolljusterare och Niklas Fahlstedt valdes till rösträknare.
§4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Alla medlemmar har fått en kallelse i brevlådan via medlemsbetalningen. Kallelse har också
utlysts i Östgötacorrespondenten 3 veckor innan samt på alla anslagstavlor i Björsäter 14
dagar innan mötet. Mötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt.
§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan anmärkning.
§6 a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Förvaltningberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret
a) Alla deltagare fick varsin kopia av berättelsen som gicks igenom av ordföranden.
Berättelsen godkändes i sin helhet av mötet.
b) Resultat- och balansräkningen gicks igenom av ordföranden. Berättelsen godkändes i sin
helhet av mötet.
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
Revisor Håkan Stensson läste upp revisorernas berättelse. Han redogjorde för och
genomförd revision och godkände därefter klubbens förvaltning och räkenskaper.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötets deltagare beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.
§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2017
Medlemsavgifterna behålls oförändrade. 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj.

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
Verksamhetsplanen och budgeten för det kommande verksamhetsåret godkändes. Några
anmärkningar tillkom dock som styrelsen ska beakta:
-

Tillägg i verksamhetsplanen att BSK ska skapa ett träningsforum på Facebook.

-

Budgeten godkändes.

§11 Behandling av ev. förslag från styrelsen och inkomna motioner.
Inga inkomna förslag eller motioner fanns att behandla.
§12 Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Mötet valde Ulf Jönsson till ordförande för ett år.
b) minst sex ledamöter för en tid av 2 år, med växelvis avgång
Mötet valde följande styrelseledamöter.
2 år: Omval: Kjell Berglund, Leif Granström, Anders Sunden. Nyval 2 år: Stefan
Sundgren.
c) 2 revisorer för en tid av ett år.
Till revisorer valdes Curt Djurström och Håkan Stensson.
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande.
Valberedningen hade inte funnit några kandidater varför mötet godkände att styrelsen
får i uppdrag att under verksamhetsåret finna och utse dessa.
§13 Övriga frågor
Håkan Stensson föreslog att BSK kontaktar våra ensamkommande barn i Björsäter att delta i
herrfotbollen.
§14 Årsmötets avslutande
Ordförande Ulf Jönsson avslutade mötet och inbjöd till kaffe och smörgås.
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