\
Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28
Plats: Klubbstugan i Langviken.
§1

Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats
Gustafsson, Johan Bruun, Eva Lander o Magnus Bruun.

§2
Det beslutades att motet hade utlysts pa ratt satt.
§3

Faststallande av foredragningslista: Punkt nr 13. And ring av stadgar sa att styrelsen konstituerar sig
sjalv istallet fOr att positionerna i styrelsen valjs pa arsmotet. Lades in som punkt 11 i dagordningen.
§4

Som ordforande och sekreterare fOr arsmotet valdes:

OrdfOrande: Johan Bruun
Sekreterare: Magnus Bruun

§5
Som protokolljusterare och rostraknare valdes: Rasmus Gustafsson
§6

Styrelsens verksamhetsberattelse fOr det senast verksamhetsaret och forvaltningsberattelsen
(balans- och resultatrakning) for det senaste rakenskapsaret godkandes.
§7

Revisionsberattelsen: Revisorerna har granskat styrelsens protokoll och kassorens rakenskaper och
funnit att bokforingen ar i god ordning. lnkomster och utgifter ar styrkta med erforderliga
verifikationer. Revisorerna har funnit att verksamheten har skett pa ett korrekt satt, varfor de
fOreslog ansvarsfrihet for styrelsen, for tiden som revisionen avser.
§8

Arsmotet beslutade om ansvarsfrihet fOr styrelsen.
§9

Faststallande av medlemsavgifter, fOr 2014:
Pa forslag fran styrelsen:
F.or att underlatta fOr alia (det har tidigare varit mycket olika avgifter p g a alder mm.) sa har
arsmotet beslutat att alia medlemmar betalar 500 kronor i medlemsavgift per ar. Arman fler an en
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medlem i en familj(i samma hushall), sa betalar en medlem 500 kronor och resterande
familjemedlemmar 250 kronor i medlemsavgift. Stbdjande medlemmar betalar 250 kronor i
medlemsavgift.
§10
Faststallande av verksamhetsplan samt behandling av budget fOr det kommande verksamhets/rakenskapsaret. Verksamhetsplanen godkandes och det beslutades om en hojning i budgeten vad
galler simhallshyran till 8925 kronor p.g.a. okade hyreskostnader. Resten av budgeten godkandes
sam den var.
§11
Styrelsens forslag om att andra i stadgarna sa att ordforande plus 5 ledamoter ska valjas pa arsmotet
for att sedan konstituera sig pa kommande styrelsemote, istallet fOr direkt pa arsmotet antogs
Vi hanvisar harmed till Stadgarna: §21 Arenden vid arsmotet p12:

Paragraf 12. Val av:
•

ordforande for en tid av 1 ar.

•

vice ordforande for en tid av 1 ar.

•

sekreterare for en tid av 1 ar.

•

vice sekreterare fOr en tid av 1 ar.

•

kassor for en tid av 1 ar.

•

materialforvaltare for en tid av 1

•

2 suppleanter i styrelsen med for dem faststalld turordning for en tid av 1 ar.

•

2 revisorer jamte 1 suppleant for en tid av §1 ar. I detta val far inte styrelsens ledamoter

ar.

delta.
•

3 ledamoter i valberedningen fOr en tid av 1 ar, av vilka en skall utses till ordforande.

•

beslut om val av om bud till SSDF-moten (och ev. andra moten dar foreningen har ratt att
representera med om bud) for en tid av 1 ar.

I fortsattningen lyder enligt arsmotets beslut paragraf 12 sa har:

Paragraf 12. Val av
a)

Ordforande for en tid av 1 ar.

b)

5 ledamoter sam under kommande styrelsemote konstituerar sig till vice ordforande,
sekreterare, vice sekreterare, kassor och materialforvaltare for en tid av 1 ar.

c)

2 suppleanter i styrelsen med fOr dem faststalld turordning for en tid av 1 ar.

d) 2 revisorer jamte 1 suppleant for en tid av ett ar. I detta val far inte styrelsens ledamoter
delta.
e)

3 ledamoter i valberedningen fOr en tid av ett ar, av vilka en skall utses till ordforande.

f)

om bud till SSDF- moten (och ev. andra moten dar foreningen har ratt att representera med
om bud).
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§12 Va l a :
a) o
b)

nd e for en tid av 1 ar:

5 e amoter

Mats Gustafsson

sam under kommande styrelse mote konstituerar sig till vice ordfbrande,

se rete rare, vice sekreterare, kassor och materialforvaltare for en tid av 1 ar: Joakim Dahl,
icklas Dahl, Gabriel Molleborg, Christoffe r Lofberg och Magnus Bruun.
c)

2 suppleanter i styrelsen: Rasmus Gustafsson och Alexander Aizenberg.

d) tva revisorer jamte 1 suppleant for en tid av ett ar: Johan Bruun och Stefan Larsson.
Suppleant: Christer Karlsson.
e)

3 ledamoter i valberedningen for en tid av ett ar, av vil ka en skall utses till ordfbrande:
Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.

f)

ombud till SSDF-moten och andra moten dar foreningen har ratt att representera med
om bud. Bestams av styrelsen.

g)

batansvarig for en tid av ett ar: Bestams av styrelsen.

h) simhallsansvarig fOr en tid av ett ar: Bestams av styrelsen

§13 bvriga fragor:
Ett forslag om att gora mer reklam genom bilder och eventuellt ersattning fOr kostnader i sa fall gar
vidare till styrelsen.
§14 Arsmotet forklarades avslutat.

Ordforande

Sekreterare

,--;/.~-Johan Bruun

Magnus Bruun

Justerare

Rasmus Gustafsson
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