VÄSTMANLAND
Protokoll fört vid årsmöte den 13/9-2014

§1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Kenneth Källkvist öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§3. Val av mötesfunktionärer A) Val av mötesordförande
B) Val av mötessekreterare
C)Val av mötesjusterare tillika rösträknare, att jämte ordförande
justera årsmötets protokoll
A)Till mötesordförande valdes Britt-Inger Fröberg
B)Till mötessekreterare valdes Marie Berg
C) Till mötesjusterare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes
Rickard Telin och Melinda Telin
§4. Fastställande av röstlängd
Enligt röstlängdslista närvarade 16st röstberättigade medlemmar, justerades dock till 18st efter §11.
då det kom ytterligare två st medlemmar. (bilaga 1)
§5. Årsmötet utlyst enligt stadgar
Mötet fastslår att mötet blivit utlyst enligt stadgar
§6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret godkändes(bilaga 2) Kassören redovisade
även balansrapport, resultatrapport och saldolista för det gångna verksamhetsåret
§7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
Revisorernas berättelse godkändes(bilaga3) De underlag som fattades vid tidpunkten för revisorernas
genomgång är kompletterade enligt kassör Beng Nilsson
§8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014

§9. Behandling av motioner, som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen
Inga motioner eller förslag har framlagts
§10. Fastställande av verksamhetsinriktning
Styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2014-2015 godkändes(bilaga 4)
§11. Fastställande av budget
Mötet fastslår budgeten för verksamhetsåret 2014-2015
§12. Val av ordförande till styrelsen för 1år
Valberedningen föreslår Solveig Nilsson som ordförande för verksamhetsåret 2014-2015. Beslut enligt
förslag
§13. Val av 3st ordinarie ledamöter till styrelsen
Tor Berg 2år
Ingvar Larsson 2år
Sören Karlsson 2år
§14. Val av minst två suppleanter till styrelsen
Mathias Elofsson 1år
Marie Samuelsson 1år
Mathias Herrgård 1år
§15. Val av 2st revisorer
Ove Östlund 1år
Tomas Vikman 1år
§16. Val av ledamöter till valberedningen
Tomas Eklund 1år
Niklas Hesselbäck 1år
Linda Davidsson 1år
Carina Wrangskog 1år
§17. Övriga ärenden
Kenneth Källkvist tackade alla funktionärer för det gångna året. Kenneth Källkvist och Linda Claesson
blev avtackade då de avslutar sina styrelseuppdrag. Mötets ordförande Britt-Inger Fröberg tackades
§18. Mötets avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande
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Rickard Telin

Melinda Telin
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Justerare

……………………………………..........
Britt-Inger Fröberg
Mötets ordförande

