Halmstad Aerobic Klubb
Orgnr: 849201-9495

Årsmöte protokoll 2019
Protokoll fört vid Träningskompaniet, Halmstad Aerobic Klubb, årsmöte på
Träningskompaniet 2019-03-20
1. Årsmötets öppnande
Årsmötet förklarades öppnat och ordförande hälsade alla välkomna
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Christer Larsson valdes till ordförande och Sara Gustafsson till sekreterare
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd upprättades för mötet. 16 personer vad närvarande vid mötet var av 14 var
föranmälda och röstberättigade
4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Niklas Åberg valdes till protokolljusterare och rösträknare
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga svarade ja
7. Verksamhetsberättelse
Ulrika Bartholdsson presenterade händelserna under 2018 samt
verksamhetsplaneringen inför 2019. Se bilaga 1
8. Årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Mikael Elveroth redogjorde den ekonomiskarapporten för 2018 samt budget för 2019.
Se bilaga 2
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revison är nöjd över verksamhetsåret och tackar för förtroendet. Se bilaga 3
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 2019 vad det gäller ekonomin
11. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften beslutades att ligga kvar på 250 kr/år
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår
Se bilaga
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
Torbjörn Ivarsson väljs som ordförande för en tid på 1 år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
Irene Hansson, Magnus Lemón och Jenny Nilsson omvaldes som ledarmöter i
styrelsen för en tid av två år
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c) En (1) revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett (1) år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta.
Mikaela Bruzell, 1 år
d) Fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska
utses till ordförande
Sophie Fairfield, Christer Larsson samt Niklas Åberg
e) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
Ansvaret gavs till Träningskompaniet ledningsgrupp att utse dessa
15. Övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inga övriga frågor
Mötes avslutas och Christer Larsson avtackas för sitt engagemang i styrelsen

