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Protokoll för årsmöte i Jaktskyttarna Trollhättan 2017
§ 1.

Årsmötets öppnande
Ordförande för verksamhetsåret 2016, Jan Ekberg, hälsade deltagare
välkomna och öppnade mötet.

§ 2.

Fastställande av röstlängd för mötet
Mötet fastställde att röstlängd upprättas om votering begärs av mötet

§ 3.

Val av årsmötesfunktionärer
Val av mötesordförande
Erik Landström valdes
Val av mötessekreterare
Magnus Sandberg valdes
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Robin Carlander och Tord Johansson valdes

§ 5.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet fastställde att utlysandet av mötet skett i enlighet med
förenings stadgar

§ 6.

Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställde föreslagen föredragningslista

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades övergripande av Jan Ekberg
och fastställdes av mötet

§ 8.

Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2016
Föreningens kassör, Angelica Eriksson, presenterade föreningens
ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2016.

§ 9.

Revisionsberättelse
Revisionen har inte gett anledning till anmärkning, varvid revisorerna Eva
Kortered och P-A Carlander tillstyrker att föreningens styrelse i dess
helhet beviljas ansvarsfrihet.

§ 10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter ha tagit del av verksamhet och revisionsberättelsen beslutar mötet
att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§ 11.

Fastställande av medlemsavgifter för år 2018
Mötet fastställde förslaget att höja medlemsavgiften för vuxna till
300kr/år. Höjningen träder i kraft för verksamhetsåret 2018

§ 12.

Fastställande av övriga avgifter för år 2017
Skjutbanans avgifter fastställdes av mötet att vara oförändrade med
undantag för kulbaneammunition (6,5x55) som höjdes från 30 kr/4 skott
till 40kr/4 skott.

§ 13.

Fastställande av program för verksamhetsåret
Programmet för verksamhetsåret 2017 fastställdes av mötet

§ 14.

Val av föreningsfunktionärer
14.1 Val av ordförande på 1 år
Jan Ekberg valdes av mötet
14.2 Val av Styrelseledamöter
Omval av Magnus Sandberg, Bengt Svensson, Thorsten Backman,
Mattias Ekberg och Stephan Pedersen, samtliga för 2 år.
14.3 Val av två revisorer och revisorssuppleanter för 1 år
Omval Av Eva Kortered och P-A Carlander – ordninarie
Omval av Anders Stenstam och Lars-Olof Friberg - suppleanter
14.4 Val av valberedning för 1år
Omval av Lennart Eriksson – sammankallande, Tord Johansson och
Joakim Gustavsson

§ 15.

Övriga frågor
15.1 Frågan om utökad belöning för jourpersonal vid anläggningens
banor lyftes för diskussion. Mötet gav uppdraget till styrelsen att
hantera frågan vidare
15.2 Efterlystes från mötet att återupprätta rutinen med arbetsdag
1:a måndagen varje månad. Förslaget bemöttes från styrelsen att
detta aldrig fungerat. Styrelsen föreslog som alternativ att det
informeras om arbetsdagar via facebook och hemsida. Mötet
fastställde styrelsen förslag

§ 16.

Mötet avslutas
Ordförande jan Ekberg tackade för visat intresse och avslutade
årsmötet
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Magnus Sandberg, sekreterare

Erik Landström, mötets Ordförande

____________________________________

_____________________________________

Justeras:

Tord Johansson
_________________________________________
Robin Carlander
_________________________________________
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