Protokoll fört vid årsmöte för Grums Badmintonklubb 170925
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnat av ordföranden Thomas Belsing.

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötets utlysande godkänns.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar

§4

Val av ordförande för mötet
Thomas Belsing valdes som ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Peter Hjärtquist valdes som sekreterare för mötet.

§6

Val av protokolljusterare och rösträknare
Dick Granberg och Ulf Persson valdes som protokolljusterare och rösträknare för mötet.

§7

Utdelning av pris till årets spelare och KM-priser
Priset för årets spelare går till Karl Nord.
Mottagare av KM-priserna står i verksamhetsberättelsen.

§8

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägg att vi har ordnat bankgirokonto hos Västra
Värmlands Sparbank och att vi var till Uppsala och tittade på kval till lag-EM där Sverige
vann mot Portugal.

§9

Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Förvaltningsberättelsen godkändes.

§10

Behandling av revisionsberättelse
Urban har godkänt den ekonomiska berättelsen och hans muntliga revisionsberättelse
godkändes.

§11

Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
Ansvarsfrihet beviljat.

§12

Val av ordförande för en tid av ett år
För kommande verksamhetsår valdes den sittande, Thomas Belsing, som ordförande.

§13

Val av två ledamöter för en tid av två år
Dick Granberg och Tommie Nederman valdes som styrelseledamöter för en tid av två år.

§14

Val av suppleant för en tid av ett år
Samuel Seliger valdes som suppleant för en tid av ett år.

§15

Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år
Urban Nilsson valdes som revisor för kommande verksamhetsår.
Karin Lindblad valdes som suppleant.

§16

Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
Styrelsen är valberedning.

§17

Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgifterna är oförändrade och är:
Familj
750 kr/säsong
Enskild
400 kr/säsong
Nybörjare
250 kr/säsong
Passiv
100 kr/säsong

§18

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
Budgeten fastställdes utan ändringar.
Verksamhetsplanen fastställdes utan ändringar.

§19

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§20

Mötet avslutas
Mötet avslutades av ordföranden

Vid protokollet
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