Årsmötesprotokoll för Trossnäs fältrittklubb 20160220
1. Mötet öppnandes av klubbens ordförande Camilla Löfvenhamn
2. Val av ordförande för mötet. Camilla Löfvenhamn valdes.
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. Kjell
Magnusson valdes.
4. Fastställande av röstlängd. Beslutades att närvarolistan utgör
röstlängd med åldersgräns enligt stadgarna.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. Anna Magnusson Glans
valdes.
6. Fastställande av dagordning. Föreslagen dagordning fastställdes.
7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst. Beslutades att
fastställa att så gjorts.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
Verksamhetsberättelsen redovisas. Beslutades att komplettera
med fler sponsorer, detta rättas sedan till på hemsidan.
Årsredovisning presenteras. + 18675 för året. Utestående
anläggningsavgifter för 2015 faktureras 2016.
9. Revisorernas berättelse
Genomlästes.
10.Fastställande av balans- och resultaträkningar
Beslutades att fastställa.
11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutades att ge styrelsen
ansvarsfrihet för 2015.
12.Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen
för det i 17§ andra stycket angivna antalet.
Beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter, utöver
ordförande, och inga suppleanter.
13.Val av ordförande för föreningen
Valberedningens förslag presenteras. Beslutades enligt förslag:
Camilla Löfvenhamn valdes på 1 år.

14.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Valberedningens förslag presenteras. Beslutades enligt förslag:
Maria Garriga Jonsson, omvaldes på 2 år
Fredrike Jensen, omvaldes på 2 år
Maria Forsberg, nyvaldes på 2 år
Jessica Dahlman, har 1 år kvar
Linda Edman, har 1 år kvar
Kjell Magnusson, har 1 år kvar
15.Anmälan av undomsledamot jämte personlig suppleant utsedda
av ungdomssektionen. Klubben saknar idag ungdomssektion.
Bildande av en sådan är önskvärd, har funnits tidigare och
förberedd.
16.Fastställande av eventuella sektioner förutom
ungdomssektionen(se§22)
Inga andra sektioner finns.
17.Val av en revisor och en revisorssuppleant
Valberedningens förslag presenterades. Beslutades enligt förslag:
Helen Sörqvist och Helen op de Weegh valdes på 1 år.
18.Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Beslutades att valberedningen ska ha ordförande samt 1 ledamot.
19.Val på ett år av ordföranden och ledamöter i valberedningen.
Beslutades att sittande valberedning omvaldes: Lena Glans,
ordförande och Eva Andersson, ledamot.
20.Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev
andra möten där föreningen har rätt att representera med
ombud. Beslutades att välja Björn Palm samt, vid behov, någon ur
styrelsen.
21.Fastställande av årsavgift för nästkommande år. Beslutades att
årsavgift för 2017 är oförändrad, 275 kr för senior och 225 kr för
junior.
22.Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte.
Förslaget till nya, reviderade, stadgar presenterades. De är
väsentligen oförändrade, men nu kompletta vad gäller antal
ledamöter, att klubben nu har en ungdomssektion (återstår att
bilda) samt att klubben har en särskild målsättning att vara

Värmlands centrum för fälttävlan. Beslutades att de nya
Stadgarna fastställdes enhälligt.
23.Sammanträdet avslutades och ordförande tackade alla för sina
bidrag vid årsmötet och under året som gått. Klubbens avgående
kassör Stina Johansson avtackades med en blombukett

Ordförande, Camilla Löfvenhamn

Justeras, Anna Magnusson Glans

Sekreterare, Kjell Magnusson
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