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Årsmötesprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-03-09
Verksamhetsår 2015
1. Fastställande av röstlängd
Mötets röstlängd är på 24st.
2. Val av a) ordförande b) sekreterare
A) Mötet valde Göran Wolfram till mötesordförande.
B) Mötet valde Josefin Damberg till mötessekreterare.
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll och att vara
rösträknare.
Mötet valde Klara Albertsson och Johan Pettersson till justerare och rösträknare för
mötet.
4. Fråga om mötets har kallats på rätt sätt
Mötet fastslog att årsmötet varit behörigt utlyst
5. Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
6. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning)
Mötet godkände styrelsens årsbokslut.
8. Föredragning av revisorernas berättelse
Mötet godkände revisorers berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för perioden revisionen avser.
10. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad
medlem minst 14 (förslag om stadgeförändring eller upplösning av klubben minst
30 dagar) dagar före mötet
Inga förslag är inkomna.
11. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner är inkomna.
12. Fastställande av medlemsavgift för 2016 och förfallodatum
A) Årsavgift för verksamhetsåret 2017. Mötet beslutade årsavgift dvs. medlemsavgift
samt förbundsavgiften för 2017 sammanställdes till totalt 750 SEK.
B) Mötet beslutade förfallodatum för årsavgiften till sista december 2016.
13. Val av ordförande för en tid av 1 år
Mötet valde Lennart Wennberg till ordförande för en tid av 1år.
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14. Val av styrelseledamöter för en tid av 2år, 3st
Mötet valde följande styrelseledamöter för en tid av 2år.
Robert Nordgren
Lena Pettersson
Jonas Proof
Val av styrelseledamöter för en tid av 1år, 5st
Mötet valde följande styrelseledamöter för en tid av 1år.
Josefin Damberg
LB Olsson
Mikael Simring
Patrik Hållpås
Tobias Wolfram
15. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleanter för en tid av 1 år
Mötet valde Klaes Hägnestig och Johan Pettersson revisorer och Mikael Hast till
revisorsuppleant för en tid av 1 år.
16. Val av ledamöter i valnämnden
Mötet valde Anders Lövgen och Kim Christensen till valnämnden
17. Mötes avslutande
18. Övriga frågor

Årsmötesordförande Borås PS

Årsmötessekreterare Borås PS

______________________________
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