Björsäters Sportklubb
Protokoll från Årsmöte 13/2 2020
§1 Fastställande av röstlängd för årsmötet
Ordförande Malin Vikström hälsade fyra personer förutom styrelsen välkomna till det 89:e
årsmötet och därefter fastställdes röstlängden.
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Malin Vikström och Leif Granström valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet.
§3 Val av protokolljusterare och rösträknare
Stefan Sundgren valdes till protokolljusterare och Daniel Wärnelius till rösträknare.
§4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Kallelse har utlysts i Östgötacorrespondenten, BSK:s hemsida och BSK:s Facebooksida tre
veckor innan mötet samt på alla anslagstavlor i Björsäter mellan två och tre veckor innan
mötet. Alla årsmöteshndlingar fanns tillgängliga på BSK:s hemsida en vecka före årsmötet.
Mötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt.
§5 Fastställande av föredragningslista
Dagordningen godkändes.
§6 a) Styrelsen verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Malin Vikström gick igenom verksamhetsberättelsen med stöd av en bildrik power point
presentation. Berättelsen godkändes i sin helhet av mötet.
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2019
Resultat- och balansräkningen gicks igenom av Malin. Berättelsen godkändes i sin helhet
av mötet.
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2019
Revisor Håkan Stensson läste upp revisorernas berättelse. Han redogjorde för och
genomförd revision och godkände därefter klubbens förvaltning och räkenskaper för år
2019.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötets deltagare beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2021
Mötet beslutade att medlemsavgifterna bibehålls oförändrade, d.v.s. 200 kr för enskild
medlem och 300 kr för familj.
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Verksamhetsplanen och budgeten för det kommande verksamhetsåret gicks igenom och
godkändes.
§11 Behandling styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsen föreslog i en motion kostnadsfria gymkort för ledare på Gymmet samt för
alla ledamöter i styrelsen. Se bilaga. Motionen godkändes enhälligt.
b) Inga övriga inkomna förslag eller motioner fanns att behandla.
§12 Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Mötet valde Malin Vikström till ordförande för ett år.
b) minst sex ledamöter för en tid av 2 år, med växelvis avgång
Mötet valde följande styrelseledamöter:
För en tid av 2 år: av Leif Granström (omval), Anders Sunden (omval) och Malin
Wärnelius (nyval)
Styrelsen för 2020 består förutom dessa personer av Bo Johansson, Ulf Jönsson och
Daniel Wärnelius som valdes på två år vid förra årsmötet. Stefan Sundgren avslutade
sitt styrelseuppdrag i BSK.
c) d) Två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
Till revisorer valdes Håkan Stensson och Douglas Wedenberg och till suppleant Lennart
Bergström.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande.
Mötet valde följande valberedare: Karl-Johan Karlsson (ordförande), Lina Wärnelius
och Freddie Lindell.
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten
Stefan Sundgren valdes.
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§13 Övriga frågor
Freddie Lindell tog upp frågan om BSK kan göra någonting för gruppen tonåringar i BSK. Det
saknas i stort sett verksamheter för den gruppen och de är inte på samma sociala medier
som vuxna och nås inte av BSK:s nyhetsflöde. Någonting för styrelsen att fundera över.
Lina Wärnelius tog upp en fråga om att starta dansundervisning och då krävs speglar.
Träffpunkten vore en lämplig möjlig lokal. Lina får driva frågan vidare.

§14 Årsmötets avslutande
Malin tackade alla mötesdeltagare och avslutade därefter mötet.

Björsäter 2020-02-13
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