Årsmöte Floda Forsfarare 21 mars 2018
Plats: Kajaktiv, Lissforsvägen 11, Dala-Floda.
Tid: 19:00 – 21:00

Mötesprotokoll
§ 1. Årsmötet öppnas
Ordförande Jens Sarlin hälsade välkomna.

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Patrik Svensson valdes till mötesordförande och David Levrén valdes till mötessekreterare.

§ 3. Val av två protokolljusterare
Anna Zetterquist och Inka Gurung valdes till mötesjusterare.

§ 4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan var utskickad i förväg och godkändes av mötet.

§ 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Jens berättade att inbjudan har gått ut via e-post, via webbplatsen och via facebooksidan. Mötet
godkände utlysande.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
Patrik Svensson läste upp verksamhetsberättelsen och Anna Zetterquist gick igenom
förvaltningsberättelsen.

§ 7. Revisionsberättelse
Patrik Svensson läste revisionsberättelsen.

§ 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Patrik Svensson frågade mötet om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Mötet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret
Patrik Svensson läste upp verksamhetsplanen och Jens presenterade styrelsens budget för 2018.

§ 10. Behandling av styrelsens förslag och ev. inkomna motioner.
Inga inkomna motioner. Styrelsen föreslår att vi höjer hyran för klubbhuset för de som kommer hit
och besöker Lissfors. 0-7 år gratis i förälders sällskap, 8-18 år 100kr/dygn och 19år + 200kr/dygn.
Mötet godkände styrelsens förslag.

§ 11. Val av föreningens ordförande på 1 år
Valberedningen föreslår Jens Sarlin till ordförande. Mötet valde Jens Sarlin till föreningens
ordförande.

§ 12. Val av halva antalet ledamöter på 2 år
Valberedningen föreslår omval på Daniel Hermansson Wassberg och Anna Zetterquist. Mötet
valde Daniel och Anna.

§ 13. Val av suppleanter (3st) på 1 år
Valberedningen föreslog Patrik Svensson, Frida Benedikt och Anne Wiberg. Mötet föreslog även
Magnus Eriksson. Patrik Svensson erbjöd sig då att ställa sin plats till förfogande. Mötet valde
Magnus, Frida och Anne till suppleanter.

§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år
Valberedningen föreslår Birgitta Pers Lennström till revisor och Anna-Karin Larsson till
revisorssuppleant. Mötet valde dessa.

§ 15. Val av firmatecknare på 1 år
Jens Sarlin och Anna Zetterquist väljs till firmatecknare för att teckna klubbens firma var för sig.

§ 16. Val av 2 personer till valberedning, varav en ska utses till ordförande, på 1 år
Malin Randow och Inka Gurung utsågs till valberedningen. Inka utses till valberedningens
ordförande.

§ 17. Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften 200 kr per år för junior, 300 för senior och 500
för familj. Träningsavgift oförändrad 200 per person. Mötet godkände styrelsens förslag.

§ 18. Övriga frågor
•

Årets SM-medaljörer
Jens uppmärksammade Jon Persson, Jimmy Thoreus och Patrik Svensson som under året
tagit SM medaljer.

•

Tak och gymprojektet
David beskrev lubbens stora projekt där vi blivit beviljade totalt 1 milj i stöd för att byta tak
på klubbhuset och bygga en gymlokal. Vi kommer behöva mobilisera för rivning av
klubbhusets balkong då styrelsen beslutat att den ska tas bort.

•

Masters of Water 2018
David efterlyste en arrangörsgrupp för MOW 2018. Jon, Andreas och Frida anmälde sitt
intresse. David är sammankallande för gruppen.

•

Ledare 2018
Jens berättade att ett ledarmöte planeras för säsongen, inbjudan kommer till det kommer
skickas ut.

•

Jon föreslog en pulkadag med klubben. Jon bjuder in via facebooksidan.

•

Andreas föreslår att klubben åker på Ljusnanfestivalen och Jon tycker att klubben ska åka
på Norrlandsturen. Patrik berättar om att Falu CK jobbar mycket med dagläger för att
medlemmarna ska träffas och umgås utöver träningen. Jimmy har liknande idéer för
sommaren.

§ 19. Avslutning
Patrik förklarade mötet avslutat.
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