Protokoll fört vid årsmöte för Nyköpings Frisksportklubb 160320
Närvarande:

Lena Tholse
Olga Melanina,
Irene Larsson
Bosse Röjder
Sven Jonsson
Bernt Karlsson
Gisela Anderson
1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Lena Tholse, som hälsade medlemmarna välkomna till Torpet, kl 14:00.
2. Mötets utlysning
Mötets ansågs behörigen utlyst då mail alternativt brev sänts till medlemmar, publicering skett på
www.nykopingfrisksport.se och Facebook och anslag satts upp vid Torpet 1 månad före mötet.
3. Upprättande av röstlängd
Det konstaterades att samtliga närvarande är medlemmar i klubben och sålunda har rösträtt.
4. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
5. Val av mötesordförande
Lena Tholse valdes till ordförande under mötet.
6. Val av sekreterare för årsmötet
Till mötessekreterare valdes Lena Tholse
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän/rösträknare valdes Olga Melanina och Sven Jonsson.
8. Val av pressreferent
Lena Tholse utsågs att skriva ett referat och skicka till tidningen Södermanlands Nyheter.
9. Föredragning av verksamhetsberättelsen för år 2015
Klubbens verksamhetsberättelse presenterades. Mötet beslöt att godkänna den.
10. Ekonomiredogörelse: Balansräkning och resultaträkning
Bernt presenterade resultaträkningen. Nettoresultatet för året blev ett plus på 12846 kr.
11. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, varpå den lades till handlingarna.
12. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen, i enlighet med revisorns
rekommendation.
13. Beslut angående årets resultat
Årsmötet beslöt att årets överskott överföres i ny räkning.
14. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
15. Beslut om antal ledamöter i klubbens styrelse
Beslöts att styrelsen skall bestå av 7 personer.
16. Val av styrelse för år 2016
Mötet valde styrelsen för år 2016 enligt nedan:
a. ordförande
Lena Tholse (omval)
b. sekreterare
vakant
c. kassör
Bernt Karlsson (omval)
d. ledamot
Anita Pettersson (omval)
e. ledamot
Irene Larsson (omval)
f. ledamot
Olga Melanina (nyval)
g. ledamot
Gisela Andersson (nyval)
h. suppleant
Håkan Andersson (omval)
17. Val av revisor
Mötet beslöt att välja Per Ericsson till revisor
18. Val av valberedning
Till valberedning blev den sammankallande posten vakant och Mats Andersson valdes till den andra.

19. Firmateckning
Mötet beslöt följande:
Firman tecknas, fram till klubbens årsmöte år 2017, förutom av styrelsen, av Bernt Karlsson ensam
för bank- och postgiroärenden samt av Lena Tholse.
20. Val av materialförvaltare
Till materialförvaltare omvaldes Eero Kallunki.
21. Val av sektionsansvariga
Som ansvariga för resp sektion utsågs följande:
a. Trampolin och akrobatik
Nadja Eriksson
b. Torpet
Eero Kallunki
c. Lotteri, tips och bingo
Bernt Karlsson
d. Natur och friluftsliv
Sven Jonsson
e. Volleybollträning
Lena Tholse, Olga Melanina
22. Val av ombud till förbundsmötet under Rikslägret
Sven Jonsson och Irene Larsson valdes att representera NFK vid förbundsmötet.
23. Stadgeändring som genomfördes under året
Konstaterades att det extra klubbmötet antog de nya stadgarna enhälligt, och att de därför gäller.
24. Fastställande av årsavgift för 2016
Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna fortsatt skall vara:
ålder

Avgift år 2016

0-20 år

150:-

21- år

200:-

pensionär

150:-

familj

350:-

25. Verksamhetsplan för år 2016
Verksamhetsplanen godkändes
26. Budget för 2016
Den framlagda budgeten godkändes.
27. Klubbens kvalitetssäkringsdokument (policy-dokumentet)
Dokumentet ses kontinuerligt över och uppdateras vid behov.
28. Motioner
Inga motioner hade inkommit innan mötet.
29. Övriga frågor
Styrelsen avtackar Bosse Röjder som slutar efter många års bra arbete inom styrelsen.
30. Avslutning
Mötet avslutades ca 15:00 med att ordförande tackade för visat intresse.
-----------------Lena Tholse, Ordförande
---------------Ola Melanina Justeringsman

-----------------Sven Jonsson Justeringsman

