Protokoll årsmöte 2018-03-05

Knivsta Judoklubb
1. Årsmötets öppnande, fastställande av röstlängd för mötet
-Mötet öppnas kl. 18:10
- Röstberättigade vid årsmötet - se bilaga.
2. Godkännande av dagordning
-Dagordningen godkännes
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
-Årsmötet är utlyst enligt stadgarna
4. Val av ordförande för mötet
- Joakim Ranki väljs till ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
-Ulrika Evans väljs till sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare för mötet
-Ulrika Ronnermark och Thomas Edbom väljs till protokolljusterare
7. Behandling av verksamhetsberättelse
-Verksamhetsberättelsen för 2017 läses upp.
-Sven Erikssons vandringspris för flest antal tränings- och tävlingstillfällen 2017
tilldelas Jonatan Gembäck.
8. Behandling av resultat- och balansräkning
-Resultat- och balansräkning för 2017 redovisas
9. Behandling av revisionsberättelse
-Revision utförd av Bill Önneflod. Revisionsberättelse bifogad protokollet
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner som inkommit
-Inga motioner har inkommit
12. Behandling av budget för nästkommande års verksamhet
-Ålägges styrelsen att ta fram budget
13. Fastställande av medlems- och träningsavgifter för HT 2018 och VT 2019
-Ålägges styrelsen att besluta om medlems- och träningsavgifter
14. Val av ordförande i Knivsta Judoklubb för ett år
-Joakim Ranki väljs till ordförande för ett år

15. Val av kassör för Knivsta Judoklubb för två år
-Hans Natvig väljs till kassör för två år
16. Val av 2 ledamöter i styrelsen för två år
-Thomas Fäldt och Maria Cohen väljs till styrelseledamöter för två år
17. Val av suppleanter i styrelsen för ett år
-Lisa Steiner, Ylva Petersson och Ulf Bjöns väljs till styrelsesuppleanter för ett år
18. Val av ombud och suppleanter till Upplands Judoförbund samt Svenska Judoförbundet
-Ålägges styrelsen att besluta om ombud och suppleanter
19. Val av revisor för ett år samt revisorsuppleant
-Bill Önneflod väljs till revisor och Erik Vesterlund väljs till revisorsuppleant
20. Val av ledamöter till valberedningen för ett år
-Nilla Naesenius och Thomas Edbom väljs till ledamöter till valberedningen
21. Övriga frågor
-Inga övriga frågor
22. Mötets avslutande
-Mötet avslutas kl. 18:48

-------------------------Joakim Ranki (ordförande)

------------------------Ulrika Evans (sekreterare)

Justeras:
--------------------------Thomas Edbom

------------------------Ulrika Ronnermark

