Årsmötesprotokoll 2011
Kville Biljard Club
Kville biljard den 18 januari 2011
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Martin Bengtzelius förklarade mötet öppnat.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 personer.(Se bifogad röstlängd)
3. Fastställande av dagordningen
Mötet fastställde dagordningen
4. Fråga om årsmötet blivit utlyst i tid och ordning
Mötet fastställde att årsmötet utlyst i rätt tid och ordning.
5. Val av funktionärer för årsmötet
a. val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Martin Bengtzelius
b. val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Lisa Kulldorf.
c. val av två justerare som tillsammans med mötesordförande, justera
mötesprotokoll och röstlängd.
Till justerare valdes Daniel Kandemalm och Jonas Ekergarn.
6. Behandling av verksamhets – och förvaltningsberättelser:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för 2010.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2010
Kassören redovisade förvaltningsberättelsen för 2010
7. Behandling av revisionsberättelse för 2010
Kassören redovisade revisonsberättelsen för 2010 som godkänts av revisor Robert Sandersson
som inte
kunde deltaga
8. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade att den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för avsedd period.

9. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2011
a. Budget för 2011
Budget för 2011 redovisades av kassören.

b. Målsättning/Verksamhetsinriktning
Ordförande presenterade målsättning och verksamhetsinriktning för 2011.
c. Inga motioner har inkommit till styrelsen från medlemmar

.10. Medlemsavgift för 2011
Mötet godkände styrelsens förslag på höjning från 400 till 500 kr per år för seniorer.
Årsavgiften för juniorer är oförändrad på 150 kr per år.
11. Val av styrelse för kommande period
a. Ledarmöter 4 st. för 2 år.
Valberednings förslag av Jonas Ekergarn, Magnus Andersson, Luis Antunes och
Daniel Kandemalm godkändes av årsmötet.
Martin Bengtzelius, Lisa Kulldorf och Monika Margeta sitter kvar på en period av 1 år.
b. Suppleanter 2 st. för 1 år:
Valberedningens förslag av Fidde Lindh och Peter Wernås godkändes av årsmötet.
12. övriga val
a. Revisor och revisorsuppleant för 1 år
Årsmötet valde Robert Sandersson till revisor och Peter Friberg till revisorsuppleant.
b. Valberedningen 2 personer för 1 år
Årsmötet valde Vlado Risteki och Jens Haglund.
13. Övriga frågor
a. Peter Friberg föreslog att bild och kontaktuppgifter skall publiceras på informationstavlan i
hallen.
b. Vlado Risteki önskade få mandat från styrelsen att kunna ta emot nya medlemskap
c. Förbättringar på våran hemsida togs upp och ska justeras i framtiden.
d. En ny medlemsgrupp ska utformas. Vlado och Fidde anmälde sig till gruppen.
e. Dresscode ska efterföljas av alla våra medlemmar vid rankingtävlingar för att sponsring ska
erhållas.
f. Försäljning av olika reklamprodukter för Kville Biljard Club föreslogs för att öka intäkter.

14. mötet avslutat
Mötesordförande tackade alla deltagare för visat intresse och avslutade mötet.
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