Årsmöte 25:e Februari 2017 Kville BC
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
24 stycken röstberättigade

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mats Frösemo: Ordförande, Sekreterare: Björn Göransson

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Rickard Bergh och Tommy Lundh valdes

4.

Fråga om huruvida mötet har utlysts på rätt sätt.
Besvarades med JA av mötesdeltagarna

5.

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista skickades ej ut då väldigt få nya ärenden/motioner kom in

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Drogs av Mats Frösemo och finns bifogad som bilaga till detta protokoll
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Redovisning av ekonomin Björn Göransson, Balans- samt Resultatrapport finns bifogat detta
protokoll.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
Under mötet av Andreas Björndal
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Av mötesdeltagarna beviljat
9. Fastställande av medlemsavgifter.
Årsavgifterna förblir de samma, 900 Sek för licensierad medlem, Grundmedlem 500 Sek och
150 Sek för juniorer.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Budgeten godkändes och 2017 års budget finns bifogat detta protokoll som bilaga.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Från medlemmar har frågan om klubben kan införskaffa nya biljardbollar. Då ett set bollar
kostar ca. 2500 Sek har ej klubben möjlighet till detta.

12. Val av styrelseposter (sittande poster tas ej upp i detta protokoll)
a) kassör 2 år;
Björn Göransson
b) 1 ordinarie ledamot 2 år;

Gustaf Ålander

c) 3 st suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år; Peter Wernås, Ulf Borg samt Laszlo Szili
d) 1 första-revisor; Andreas Björndal. 1 andra-rev. Jonas Björkman. Båda ett 1 år.
e) 2 stycken ledamöter till valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande. Morgan Norberg (ordf), Gunnar von Corswant (suppl)
13. Övriga frågor.
a) Torsdagstävlingar; 250SEK eller inte sista torsdagen i månaden eller torsdag efter lön? På
mötet bestämdes att ändra hemsida så att alla har klart för sig att det är sista torsdagen i
månaden.
b) Önskemål om ett kösystem för kö-skåpen. Klubben kommer upprätta ett kösystem när full
koll på skåpägarna är uppnått.

Vid Pennan: Björn Göransson

