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Närvarande medlemmar: Bernt Karlsson, Lena Tholse,  Marcus Rosenlind,

Bosse Röjder, Sven Jonsson, Eero Kallunki,
Irene Larsson, Conny Blomgren

1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Lena Tholse, som hälsade medlemmarna välkomna till Torpet, kl 13:45.

2. Mötets utlysning
Mötets ansågs behörigen utlyst då kallelse annonserats i SN 2011-03-17 under föreningsnytt,  med e-
post och publicerats på www.nykpingfrisksport.se samt på anslagstavlan vid Frisksporttorpet.

3. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg för presentation av verksamhetsplan och 
budget.

4. Val av mötesordförande
Lena Tholse valdes till ordförande under mötet.

5. Val av sekreterare för årsmötet
Till mötessekreterare valdes Bosse Röjder

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän/rösträknare valdes Marcus Rosenlind och Conny Blomgren

7. Val av referent
Bosse Röjder utsågs att skriva ett referat och skicka till tidningen Södermanlands Nyheter.

8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Klubbens verksamhetsberättelse presenterades. Efter att mötesdeltagarna läst genom den beslöts att 
godkänna den.

9. Ekonomiredogörelse: Balansräkning och resultaträkning
Bernt presenterade resultaträkningen och balansräkningen. Intäkterna ökade med 14 000 gentemot 
senaste prognosen, men 10 000 var ett bidrag från kommunen som kommer att följas av en del 
utgifter. Torpverksamheten gav ett överskot på 35 000 kr. Vår åkgräsklippare stals och vi fick 
försäkringsersättning som täckte det bokförda värdet, men får köpa ny under 2012.
Året gav ett resultat på cirka +10 000 kr efter avskrivningar, vilket var ca 13 000 kr bättre än budget.

10. Revisionsberättelse
Revisorn Per Ericsson läste upp revisionsberättelsen, varpå den lades till handlingarna.

11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen, i enlighet med revisorns 
rekommendation..

12. Beslut angående årets resultat
Årsmötet beslöt att föra årets överskott tillsammans med tidigare överskott i ny räkning enligt 
styrelsens förslag.

13.  Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

14.  Beslut om antal ledamöter i klubbens styrelse
Beslöts att styrelsen kommande år skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, 4 ledamöter och 2 
suppleanter.

15.  Val av styrelse för år 2011
Mötet valde styrelsen för år 2011 enligt nedan:

a. ordförande Lena Tholse (omval)
b. sekreterare Bo Röjder (omval)
c. kassör Bernt Karlsson (omval)
d. ledamot Conny Blomgren (omval)
e. ledamot Marcus Rosenlind (nyval)
f. ledamot Anita Pettersson (omval)
g. ledamot Irene Larsson (omval)
h. suppleant Magnus Karlsson (omval)
i. suppleant Patrick Freij (nyval)
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16. Val av revisor och revisorssuppleant

Mötet beslöt att välja Per Ericsson till ordinarie revisor och Sven Jonsson till suppleant..
17. Val av materialförvaltare

Till materialförvaltare omvaldes Eero Kallunki.
18. Val av sektionsansvariga

Som ansvariga för resp sektion utsågs följande:
a. Trampolin Marcus Rosenlind
b. Torpet Eero Kallunki
c. Lotteri, tips och bingo Bernt Karlsson
d. Natur och friluftsliv Sven Jonsson
e. Volleybollträning Lena Tholse och Conny Blomgren

19.  Firmateckning
Mötet beslöt följande:
Firman tecknas, fram till klubbens årsmöte år 2013, förutom av styrelsen av Bernt Karlsson ensam 
för bank- och postgiroärenden samt av Bo Röjder i förening med annan styrelseledamot.

20. Val av valberedning
Eftersom ingen kandidat till valberedning fanns beslöts att tillträdande styrelse får utse 
valberedningen.

21.  Motion om differentierad eller utökad träningsavgift
Beslöts att ungdom under 15 år skall betala 200 kr i träningsavgift.. 

22.  Fastställande av årsavgift för 2012
Årsmötet beslöt att låta medlemsavgifterna vara oförändrade, dvs:
0-14 år 100:-
15- år, inkl pensionär 150:-
familj 300:-

23. Verksamhetsplan för år 2012.
Verksamhetsplanen godkändes

24.  Budget för 2012.
 Den framlagda budgeten godkändes, efter viss diskussion.

25. Kontrakt med kommunen angående underhåll av fågelholkar, arboretumstig mm.
Överenskommelsen beskriver formerna för klubbens och kommunens samarbete med skötseln, men 
innebär inte någon långsiktig uppbindning ekonomiskt eller personellt.
Mötet beslöt att Bosse får underteckna överenskommelsen å klubbens vägnar.

26. Diskussion angående ny utrustning och ändrade lokaler för trampolin.
Information om lokalläget och planer på upprustning av trampolinerna gavs i samband med 
ekonomiredogörelsen och budgeten.

27.  Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp till diskussion.

28.  Avslutning
Mötet avslutades ca 15:10. Därefter beslöt den nyvalda styrelsen att hålla sitt första styrelsemöte den 
9 maj 2012 kl 17:15 i Frisksporttorpet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  
Bo Röjder, Sekreterare Lena Tholse, Ordförande Marcus Rosenlind, Justeringsman

- - - - - - - - - - -  
Conny Blomgren, Justeringsman


