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Plats: Ljungbyhed Parks hotell, konferensrum Cirrus.   Protokollet omfattar            
                                                                                                             § 1-12 
 
Tid: 19.00 
 

Närvarande:  33 medlemmar med rösträtt.   
      

Mötets öppnande 
Klubbens ordförande Thomas Anderberg förklarade mötet öppnat och hälsade 
alla välkomna och inledde med en parentation för klubbens avlidne f.d. 
ordförande under 19 år, Per Johan " Perken " Widmark. Det lämnades en kort 
redogörelse för andra uppdrag som " Perken" haft. Därefter tändes ett ljus och 
påbjöds en tyst minut. 
 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Håkan Svensson valdes till ordförande för mötet och Karl-Olof Lööw till 
sekreterare för detsamma.  

 
§ 2 Fastställande av röstlängd för årsmötet 

Mötet beslutade att den lista som sändes runt, och på vilken alla närvarande 
medlemmar antecknade sig, skall gälla som röstlängd. ( Bif. protokollet ) 
 

§ 3 Fråga om årsmötet behörigen utlysts 
Mötesordförande redogjorde för när och hur kallelse till årsmötet skickats ut. 
Konstaterade att pga. data-problem kom kallelsen en vecka för sent ut till 
medlemmarna.  
Årsmötet godkände förklaringen och tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt 
sätt. 

 
§ 4 Fastställande av dagordning 

Den dagordning som förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna 
godkändes. 

 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara 
rösträknare föreslogs och valdes Lars Andersson och Kenneth Hjelm. 
  

 
§ 6 Verksamhet och ekonomi 

6.1 Ordf. Thomas A genomgick verksamhetsberättelsen för 2013, som var 
utdelad. 
  
6.2. Styrelsens årsredovisning för 2013 med resultat- och balansräkning 
presenterades och kommenterades av klubbens kassör Inger Ekstrand. 
Resultaträkningen visade ett överskott på 9.318:65:-, som överförts i ny 
balansräkning för 2014. 

 
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 

 2012. 
Revisionsberättelsen lästes upp av Mona Losell. 

 



 
 
  

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade att resultatet 
överföres i ny räkning. 

 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
                                                                                                                                        
§ 10  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
                      Inga motioner eller förslag från styrelsen hade inkommit. 

 
§ 11 Övriga frågor 
                      Mötesordförande lämnade ordet fritt: 
                      a/ Ordförande Thomas A informerade om: serveringen som blir klart inom kort,  
                      receptionen: ännu inget klart. Informerade om kommande läger, Super-camp,  
                      tjejläger, SM H45 m.fl. tävlingar som är viktiga för klubbens ekonomi. 
                      Thomas A välkomnade Joacim Pettersson som ny ordförande i  
                       medlemskommittén. Valberedningen kvarstår fortfarande en plats att välja in. 

                                                        
§ 12 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och överlämnade klubban till 
ordförande Thomas A som innan mötet avslutades avtackade Carina 
Davidsson och Christel Persson för deras arbete i medlemskommittén 2013 
med en fin vårbukett till dessa. Därefter avslutade ordförande Thomas 
Anderberg Årsmöte Vår. 

 
 
Ljungbyhed 2013-03-21  
 
Vid protokollet   
 
Karl-Olof Lööw                                    Håkan Svensson 
………………………….....                  ……………………………….         
Karl-Olof Lööw                  Håkan Svensson        
Sekreterare                   Mötesordförande        
 

 
Justeras 
 
 
                         

Kenneth Hjelm                                           Lars Andersson 
…………………………....                          ......................................... 
Kenneth Hjelm                                           Lars Andersson 


