Sölvesborgs Gym & Fitness
Årsmöte 2016 - 03 - 20

§ 1:

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2:

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 3:

Val av ordförande för årsmötet.
Sittande ordförande Johan Persson valdes som ordförande på årsmötet.

§ 4:

Val av sekreterare för årsmötet.
Carsten Johansson valdes som sekreterare på årsmötet.

§ 5:

Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkändes.

§ 6:

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Thomas Johansson valdes som protokolljusterare och rösträknare.

§7:

Fråga om mötet varit behörigt utlyst.
Mötet var utannonserat på facebook, gymmet, hemsidan och ansågs vara
behörigen utlyst.

§ 8.

Verksamhetsberättelse för 2015.
Verksamhetsberättelsen delades ut och lästes upp.

§ 9.

Resultat- och balansräkning för 2015.
Resultat- och balansräkningen lästes upp.

§ 10.

Revisorernas berättelse för 2015.
Revisorernas berättelse lästes upp.

§ 11.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen har ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 12.

Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften är oförändrad på 1500:- för ett år och 100:- i avgift för taggen.

§ 13.

Beslut om förfarande med föreningens vinst enligt fastlagd balansräkning.
Överföres till nästa år.

§ 14.

Beslut om arvoden.
Arvodet för styrelsen är oförändrat. Ordföranden arvode är 4500 :- och för
övriga styrelsemedlemmar 3000:-.

Namn

Adress

Postnr.

Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness

Tredenborgsvägen 15

294 35

SÖLVESBORG

Sölvesborgs Gym & Fitness
Årsmöte 2016 - 03 - 20
§ 15.

Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Som ordinarie styrelsemedlemmar omvaldes Lena Tkaczyk, Carsten Johansson,
Annika Lindgren, Hampus Björk, Patric Österblad och Claes Brimsjö på 2 år.

§ 16.

Val av revisorer.
Thomas Johansson och Stefan Nilsson omvaldes som revisorer.

§ 17.

Val av valberedningen.
Som valberedare valdes Joakim Andersson, Anders Bengtsson och Gunnar
Henriksson som sammankallande.

§ 18.

Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.

§ 19.

Övriga frågor.
En medlem hade frågor om hur förhållandet med hyresvärden fungerade då
denne också har ett gym. Föreningen har fått avslag på bidrag från SölvesborgMjällby Sparbank. Fläkten i herrarnas omklädningsrum fungerar inte. En
medlem undrade hur föreningen hanterar dopingfrågor. Styrelsen ansågs göra ett
bra jobb.

§ 20.

Årsmötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Justerare
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