Årsmöte Nöbbele bollklubb 2017-03-01
Närvarande: se bilaga
§1 Mötet förklaras öppnat av ordförande Tomas Torstensson
§2 Fastställande av röstlängd: Alla närvarande som är medlemmar har rösträtt.
§3 Mötets behöriga utlysande: godkänt enligt stadgarna.
§4 Fastställande av dagordning. Dagordningen godkännes
§5 Till mötets ordförande väljs: Tomas Torstensson
§6 Till mötets sekreterare väljs: Frida Davidsson
§7 Till mötets justerare väljs: Hanna Seiborg och Ken Seiborg
§8 Godkännande av verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelser godkänns.
§9 Balans- och resultaträkning fastställdes.
§10 Revisorernas berättelse: Godkänns
§11 Styrelsens förslag till budget godkänns.
§12 Motioner och styrelsens förslag:
-Motion på mötet: att höja medlemsavgifter godkänns av mötet.
-Styrelsens förslag: att höja aktivitetsavgiften godkänns av mötet.
-Styrelsens förslag till att ha en försäljning godkänns av mötet.
§13A. Val av ordgörande till styrelsen: Tomas Torstensson
§13B Val av ledamöter till styrelsen:
-

Peter Korner, kvarstår, 1 år kvar

-

Sabina Bengtsson, kvarstår, 1 år kvar

-

Frida Davidsson, nyval på 2 år

-

David Hansen, nyval 2 år

-

Anderas Seiborg, nyval 1år

-

Julia Pettersson Selström, nyval 2år

§14 Val av suppleanter till styrelsen:
-

Magnus Seiborg, nyval 1år

-

Cecilia Persson, nyval på 2år

§15 Val av revisorer:
- Roger Kidell, omval på 1 år
-

Ingemar Carlsson, omval på1 år

§16 Val av revisorssuppleanter:
-

Lina Ekberg, omval på 1 år

-

Camilla Svensson, omval på 1 år

§17 Val av stödsektion:
-

Frida Petersson, kvarstår, 1 år kvar

-

Hanna Seiborg, omval på 2 år

-

Marina Hedberg, nyval 2 år

§18 Val av gymnastikssektion:
-

Frida Davidsson, omval på 1 år

-

Carina Eek, omval på 2 år

-

Jill Hansen, Kvarstår, 1 år kvar

-

Annika Lund, nyval på 2 år

§19 Val av anläggningskommité:
-

Anders Nygren, omval på 2 år

-

Christer Gustavsson, kvarstår, 1 år kvar

-

Andreas Svensson, omval på 2 år

-

Elias Kidell, kvarstår, 1 år kvar

-

Tomas Flink, nyval på 2 år

-

Anna Andersson, nyval 1 år

-

Anna Kidell, nyval 2år

§20 Val av festkommitté:
-

Katarina Eriksson, omval på 2 år

-

Louise Wemlerth, omval på 2 år

§21 Val av valberedning:

-

Louise Wemlerth, kvarstår, 1 år kvar

-

Maria Lundqvist, nyval på 1 år

§22 Fastställande av fotbollssektion:
-

Tony Björn omval 1 år, sammankallande
Alexander Björn, omval 2 år
Tommy Fransson, kvarstår, 1 år kvar
Fredrik Olsson, kvarstår, 1 år kvar
Roger Vendel, nyval 2 år
Peter Magnusson, nyval 2 år

§23 Fastställande av ungdomssektion:
-

Henrik Schandersson, Kvarstår, 1 år kvar.
Tommy Vik, omval 2 år
Jimmy Elmelo, kvarstår 2 år
Fredrik Thörn, kvarstår, 1 år kvar
Magnus Lundqvist, kvarstår, 1 år kvar
Lisa Hector, omval 2 år, sammankallande

§24 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Tillstyrks
§25 Avgifter för 2017.
Medlemsavgifter
Barn 150 kr/år
Vuxen 250 kr/år
Familjemedlem 500 kr/år fram till det året manfyllt 18.
Aktivitetsavgifter
0-6 år 200 kr/år
7-15 år 300 kr/år
Från 16 år 600 kr/år
Pensionärer 200 kr/år
§26 Övriga frågor
Anders Bellander informerar om vad registreringen hos miljö och hälsa innebär. Anders tar på
sig att köpa in termometrar och städartiklar så att vi kan följa de rutiner som vi åtagit oss.
Kostnaden för det delas mellan NBK och fritidsgården.
§27 Ordförande Tomas Torstensson avslutar mötet.

______________________________
Tomas Torstensson
Mötesordförande

_____________________________
Frida Davidsson
Mötessektreterare

______________________________
Hanna Seiborg
Justerare

______________________________
Ken Seiborg
Justerare

