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Protokoll. Arsmcite Glub Sonett Sweden. 2015-06-06
Tid och plats
6

juni 2015,kl 15.00, Kinnekulle ring

5

l

Justering av rdstlangd

Antalet rostberiittigade medlemmar r?iknades och antecknades. Arsmotet
beslutade att faststiilla rostliinsden
9 2 Motets 6ppnande och val av motesordforande

Johann Schemat hiilsade alla vtilkomna och forklarade irsmdtet oppnat.
Arsmotet beslutade att v alia Johann S chemat till motesordforande.
9 3 Val av protokollforare samt tvd justeringsmon

Arsmdtet beslutade attvaljaAnnelie Blom som protokollforare samt Hans
Eklund och Johnny Johansson som justeringsmiin.
9 4 Godkannande av protakollfor drsmdtet dr 2014

Arsmotet beslutade att godkiinn a 20 I 4 irs mdtesprotokoll.
5 5 Frdga om kallelse till motet skett stadgeenligt

Friga stiilldes om kallelse till irsmdtet genomfdrts i tid och irsmotet var
enhiillig om att kallelse skett i tid pe klubbens hemsida och i medlemstidningen.
9 6 Upplasning och godkannande av styrelsens verksamhetsberattelse

Verksamhetsberiittelsen liistes upp hogt av motesordforanden samt godkiindes
enhtilligt.
5 7 Faststallande av resultat- och balansrakning for det senaste verksamhetsdret
Arsmotesdeltagarna erholl kopia
av och godkiindes.

pi

balans- och resultatriikningen som stdmdes

5 B Upplasning av revisorns granskningsberattelse over styrelsens forvaltning
under det senaste rakenskapsdret

Revisorns beriittelse saknades, den iir dock kontrollerad men ej skriftligt insiind.
9 9 Frdga om ansvarsfrihet

for styrelsen for verksamhetsdret 20L5-2016

Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
5 10 Val av klubbordfdrande

Arsmotet beslutade attvallaJohann Schemat
5

1l

till ordforande (omval).

Val av 3 styrelseledamoter och L suppleant

Samtliga ledamoter och suppleant omvaldes frin tidigare 6r,
bilaga "Styrelsens forslag i avsaknad av valberedning"

se

9 L2 Val av revisor och revisorsuppleant

Beslut togs att valja Goran Sundin
revisorssuppleant
9

1j

till revisor samt Lars Gunnarson till

Faststollande av drsavgiften efter fdrslag frdn styrelsen

Forslaget
irsmotet.

frin styrelsen var en oforiindrad irsavgift, vilket godkiindes av

5 14 Val av ledamoter i valberedning med en sammankallande
Intressenter saknades i samband med irsmotet.
Fortsatt sdkande 6ser rum i medlemstidninsen.
5 15 Behandling av styrelsens forslag och inkomna motioner

Nigra inkomna forslag till mdtet hade inte inkommit.

9 16 )vriga frdgor

Anders Dahl, undrade om det finns mojlighet till bidrag ifrin Club Sonett i
samband med en medlemstriiffl
Svaret blev JA, om den gdrs for klubbens medlemmar samt iir inom rimliga
grdnser.

Arne Hdglund, stiillde frhgan om, ndr och var nrista Arsmdte ska arrangeras?
Fdrslag och id6er tas giirna emot, insiindes till styrelsen.
5 17 Motets avslutande

Motesordforande tackade alla narv arande.

Vid protokollet

