D

YKARKL

{JB B ENI

I<J{LMAR S LII{D

Årsmöte ftir [lykarklubben Kalmarsund 2015
Plats: Klubbstugan
Tid: 2AL5-02-28 kl.
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xÄnvARANI}E:
Nicklas Dahl
Mattias Åkesson
Johan Bruun
Magnus Bruun
Torbjörn Ljungdahl
Eva Lander
Rasmus Gustafsson

Mats Gustafsson
Andrej Furlan
Gabriel Mölleborg

1. FaststflIlande av röstlängd för mötet.
Medlemmar som betalat medlemsavgift fiir 2014 är berättiga att rösta.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Medlemmarna på årsmöte hade inget att invåinda mot utlysandet av årsmötet.
3. Fastställande av fiiredragningslista.
Årsmötet beslutar att faststäla ftiredragningslistan enligt forslag.

4.Yal av ordfiirande och sekreterare liir mötet.

till ordftirande.
Nicklas Dahl vald till sekreterare.
Johan Bruun vald

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Protokolljusterare och rösträknare vald till Mats Gustafsson
6. a) Styrelsens verksamhetsbrrättelse för det senaste verksamhetsåret,

Nicklas Dahl gick igenom verksamhetsberåittelsen för2AM. Se bilaga I
"verksamhetsberättelse 2Al 4*
Johan Bruun gick igenom verksamhetsberättelse fran simhallen. Se

bilaga2

'Yerksamhetsberättelse simhallen 20 14-

b) Styrclsens fiörvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) Iiir det senaste
räkenskapsåret.
Gabriel Mölleborg gick igenom bokslutsrappoftåAt4 Se bilaga 3 "Bokslutsrapport 2014'
Samrnanfauningsvis ftireningen går plus 6800 kr ft,r verksamhetsäret}0l(.
Bilaga 4 DKK resultatråikning.
Bilaga 5 DKK Balansråikning.
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ftirvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåreL
Revisorema harkallats och gått igenom riikenskaperna fiir fu 2014 och rekommenderar att
liimna ansvarsfrihet ftir styrelsen.

8. tr'råga om

arsvarsfrihet ffir styrelsen Iör den tid revisioueu avser Q0l4).

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

9. FaststäIlande ov medlemsavgiften
§tyrelsen fir mandat att ta fram beslut om medlemsavgifterna ftrr 2016.
Styrelsen ska utvärdera medlemskapet som familjemedlem om vad som iir en optimal
medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget Iör det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret

Mats Gustafsson gick igenom verksamhetsplanen. Se bilaga 6 "verksamhetsplan DKK 2A15"
Eva Lander ville göra ett tillägg
nrgbyspelare på breddläger.

till verksamhetsplanen att &reningen

11. Behandling av styrelsens fiirslag och

ska ftirstika få iväg

UV-

i rätt tid

inkomna motioner
Motion fran Johan Bruun om stadgeiindring av § 12. Se bilaga7.
Styrelsens ftirslag åir att bifalla motionen i sin helhet.

Årsmötets gemens,unma beslut

åir

att bifalla Motionsiindringen i sin helhet.
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12.Yalav
a) Ordfdrande tiir en tid av 2 är;
Valberedningens fiirslag till ordforande: Johan Bruun.

Årsmötet beslutar att välja Johan Bruun till ordftirande ftir 2 år.
b) Val av Sst ledamöter som konstituerar styrelse fiir en tid av 1 år alt 2 år. (vice
ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och materialfiirvaltare)
Ledamöter:
Gabriel Mölleborg (2år)
I.{icklas Dahl (1år)
Magnus Bruun (2år)
Mats Gustafsson (1år)
Torbjörn Ijungdahl (1 år)

Årsmötet beslut ar att bifalla välberedningens forslag.

c) 2 suppleanter

i styrelsen med fiir dem fastställd turordning Iör en tid av I år;

Joakim Dahl (1år)
Rasmus Gustafsson (l år)
Årsmötet beslutar att bifallavalberedningens ftirslag.

d) 2 revisorer jädrte 1 suppleant för en tid av ett
styrelscns ledamöter delta;

är.I detta val får inte

Johan Bruun liimnar sin post som revisor.

Valberednings frrslag

till revisorer:

Revisorer:
Stefan Larsson
Christer Karlsson

Revisor suppleant:
Eva Lander
Årsmötet beslutar att bifalla valberedningens Srslag.

ledamöter i valberedningen fiir en tid av eril är, av vilka en skall utses
ordförande;

e) 3

till

Ordftirande i valberedningen: Mattias Åkesson
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Årsmötet beslutar att väIja Mattias som ordfiirande.

f) Ombud tilt SSDF'-möten och ev. andra möten där fiireningen har rätt att
representera med ombud;
Årsmökt delgerar beslutet om vilka som ska skickas på mötea till styrelsen ftir 2015.

13. Övriga

frågor,

Inga övriga ffigor.

14. Avslutn mötet

Ordftirande Johan Bruun taskar fiir årsmötets medlemmar och fdrklarar mötet som avsluht.

Vid protokollet
Nicklas Dahl

ötesordffirande
Johan Bruun
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Yerksamhstsberäffelse 2014
Utfiirder:
vi varit på Herta och varit ute och dykt Skriner vid Blå Ljungfrun. Vi har dykt
på ett par mindre wak runt Färjestaden. Vi har varit och dykt i Stenbrottet i Grönhögen.
Hösten blåste bort medkraftiga vindar som började strax innan. Vi har fiirsökt koncentrera oss
päatthålla igång väranyadykare med aktiviteter Är det nägaav er medlerlmar som har
information om bra landdyk pä och kring Ötand så fir ni gåirna höra av er till styrelsen.
På våren så har

Båten:
Den ligger just nu i Blåisinge och vi besöker den regelbundet fiir att liinsa och att kontroltrera
isläge och laddning i batterierna Det som skulle behöva göras på Snåi,ckan fu att bättra på
rnålningen på de ståillen dåir fiirg skavts av. Detta är inte aktuellt nu precis utan det fir vi våinta
på tills temperaturen stiger lite. Kompressorn har vi bytt frltertom och att vi har gätt igenom
den och vi ska göra lyftanalys.

Utbildning
Vi håller

på med en 3 stjärnig kurs

ftr

att kunna skicka fler på instruktörsutbildning.
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Yerksarnhetsberättelse simhallen 2014
Under åter har vi spelat UV-rugby varje söndag och tisdag, utom under juni,

juli och augusti

har varit ca 10 spelare varje gång. Glädjande iir vi så manga juniorer som börjat spela med
oss gamlingar. Ungdomarna åir på stark frammarsch och vi äIdre ftlr verkligen ligga i frr att
håinga med.

Vi

Magnus har bedrivit tiining med vfuajuniorer, &ir Joakim hjålpt till med de yngsta.
Några.dykare har även varit och testat sin utrustning på våra bassåingtider vilket iir positirrt.
Under våren hade vi en kurs dålr kursdeltagare dök en hel del i simhallen.

Vid tangentbordet
Johan Bruun.
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BOKSLUTSRAPPORT 2OI4
Klubben har agrtmånga steg till att bli en mer aktiv klubb och detta återspeglar
sig väldigt tydligt inte minst i råikenskaperna.
Som exempel kan niimnas attvi gärt kårl, att ha haft intiikter på ma:<imalt runt
5AA kr fiir år
58 000 kr mellan &ren Z}ll-Z}fi men nu har det ökat till
2At4, och det är en ökning med mer än rcA %.

ln

Intäkter
1\{edlemsavgi{ler:

Vi har haft fiirre betalande medlemmar'dnbudgeterat men samtidigt lyckats fä
en hel del nya medlemmar. Föregående års problem med att folk inte redovisar
sina fullståindiga personuppgifter har foöäftrats något men tyvåirr så fortsätter
detta ta väldigt mycket tid helt i onödan. Betalningsanvisningarna på hemsidan
har ånyo fibrbättrats och blivit tydligare så forhoppningsvis går det åt rätt hå11.
Bidrag/Stöd:

Vi har under året kunnat söka utökat bidrag och stöd mot budgeterat. De extra
stöd som vi sökt handlar om sisu och bidrag ftir instruktörskurs.
Kurs:
Vi har under sommaren hållit en Open Water kurs och en Advanced Open Water
kurs via extern part.
Under senhösten startades en 3-stjärnig kurs som fortfarande pägär men där alla
kursavgifter redan åir betalda.
Gas:

Vi har under året fäu in pengar ftir

gas via några ffllekort och några fä
singelfyllningar. För närvarande är kompressorn på service då senaste
luftanalysprovet ej godkiindes och detta åir en stor bidragande orsak till aU inte
mer intiikter skapats. Totalt har klubbens medlemmar obetalda gasskulder
avseende 2014 på 210 kr.

Ränteintäkt:

Justering fonder.
Uthyrning:

Noll som fiirväntat.
Administration:

Inga intiikter bara kostnader tyvrirr. Det var inte några intiikter ftirvåintade heller.
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Försäljning:
Ja det ägnar

vi oss inte åt så det iir noll, som forviintat.

Utfärder:

Har varit f?irre pga blåst. Vi har haft en del utf?irder som har blivit inställda
fyvafi. Det har även funnits externa parter som ordnat ett ökat antal utfiirder
jämfiirt mot ftiregående år varvid klubbens ekonomi ej blir inblandad.
Övrigt:

Noll som forväntat.
Kostnader:
SSDF

Vi har haft fiture betalande medlemmar änbudgeterat men samtidigt lyckats fii
en hel del nya medlemmar. Föregående års problem med att folk inte redovisar
sina fullstiindiga personuppgifter har forbättrats något men tyviir så fortsätter
deffata väldigt mycket tid helt i onödan. Betalningsanvisningarna på hemsidan
har ånyo ftirbäurats och blivit tydligare så ftirhoppningsvis går det åt ratt håll.
Administration:

Här har kosfiraderna sjunkit något mot ftirväntat, kostraderna här
postboxen och avgifter for attvi betalar med bankgiro.

åir

fiir

Försäkring:

Kostnaden ftir båtfiirsiikring är detta året bokfort på en egen post for enklare
jiimftirelse, tidigare låg detta under båten. Kostnaden har varit som fiirväntat.
TrivseVmöte:

Kostnaden här har sjunkit mot budgeterat viirde. Det iir inte alltid vi har haft fika
t.ex. vid möte.
Material/Utrustning:

Vi har under året inte inforskaffat någon ny utrustning och ej heller haft någon
uthyrning.
Information:

Noll som ftirväntat.
Hyra:

Noll som fiirväntat.
Kompressorn/Gas:

Ett större servicearbete genomftirs nu på klubbens kompressor. Håir ingår även
kostnad for två luftanalyser.
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Simhallen:

Som frnrärfiat. Fakturan ftir simhallshyra 2Al5 kom något tidigt i december
zUru men belastar inte klubbens ekonomi budgetmässigt fiirens 2015 mer åin att
de likvida medlen i kassan blev oroväckande låga under en period.
Landutf;irder:

Det har varit en hel del dyk i Stenbrottet i Grönhögen, men även pänägra andra
ställen. Detta har dock inte fiirt med sig några kostnader fiir klubben.
Marinarkeologi:

Har inte varit någon aktivitet.
Kurs/titbitdning:

Vi har under sommEren hållit

en Open Water kurs och en Advanced Open Water

kurs via extem part.
Under senhösten startades en 3-stjåirnig kurs som fortfarande pågår men dåir alla
kursavgifter redan är betalda.
Klubben har även valt att läta enperson gå instruktörskurs for att i framtiden fä
en aktivare klubb och ytterligare intäkter. Personen är nu godkiind instruktör.
Klubbstugan:

Noll som forviintat, eventuella nyckelkostnader kommer klubbhuset betala. Det
köptes in nycklar 2014 som DKK betalde men den kostnaden kommer
klubbhuset att ersätta oss ftir.
Båten:

Har giorts en del ackumulerat underhåll på Snäckan under äret, andrakostnader
åir drivmedel, hamnavgifter, radio och registreringsavgifter och tillsyn.
Web:

Enligt budget.
Ofiirutsett:

Köp av koordinater till ett okiint wak.
Riinteförlust:

Noll som ftirvåintat.
Vid tangentbordet
Gabriel Mölleborg
Kassör

DKK
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DKK - Hesultaträlrning 2914

ffikter
100
101
102
103
104
105

Mdlemsavgifter
Bidrq I §töd
Kurs

Gas
Ränteintålkt

tltlall

Budgut

Utfall Lg. år

t tfall m72

26 000,00
1g 000,00

t 690,00

0,0{}

27 410,00
10 109,28
0,00
s 554,90
0,00
6S0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00

-6 350,00
3e 093,00
35 40t),00
-1 190,00
4 255,91
-3 000,00
0,00
0,00
-3 660,00
0,00

-7 760,00
3g 973,90
44 400,00
-6 744,90
4 255,91
-690,00

0,00
5 000,00
0,00

g1 482,00
1 000,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

121 538,91

64 000,00

34 522,00

53 76{,00

57 539,91

87 Tl4,g1

g 090,00

11 900,00
1 000,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00
I 1 523,17
23 gg{1,00
0,00
0,00
49 769,00
0,00

6 0m,{x}

-2 710,00
-132,00
1 792,00
-294,73
-s 000,00

-303,00
-924,50
1 792,00

7A5,n

0,00
40s,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

g 393,00

968,00
782,00

50 08s,0CI
44 4{10,00

1910,00
4 e55,gl

Uthpning

§umrna lntäkter

Koetnadar
200 §sDF

0,00
0,00

0rm
1 340,00

ä1

Administration
202 Försäkring
203 TrivselÄtröte
ä!4 Material / Utrusfrting
20§ Infonnation
20§ Hyra
20? KompresssrGas
2OB §imhallen
209 Landutfärder

210 Marina*eologi
21i Kurs / Lltbildning
212 Klubbstugan
213 Båten
214 Wab
215 Of6rutsett
2tB Riintefärlusl
§umnna Kastnader

Resultat

åYtdl$ilra
Utfall - Uttall
f.g. år

19 650,00

10S Ådmlnistra$on

107 Förså§ning
108 Utfärder
10S Övrigt

*wlkelse
tfrfdl - Budget

t

g 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00

0,m

0,00

0,00

0,s0
0,s0
10 000,00
18 000,00
0,00
0,00
2 500,00
500,00
g 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00

2g 893,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00

114 797,34

61 800,00

26 392,83

§ 801,tr'

2 äXr,txl

I

13

gffi,W

1 109,s0
2 000,00

-2G0,17

129,17
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0,00
600,00
1 042,00
0,00
0,00
4 909,00
17 923,S0

0,00
0,00
3 998,00
0,00
15 ggg,00

0,00
0,00
t 523,17
5 893,00
0,00
0,00
47 269,00
-500,80
4 998,90

§,00
0,00
-5 660,00
-0,00

105,27
-1 042,00

0,00
0,00
6 6't5,17
5 970,00
0,00
0,00
45 771,00
0,00
-1 990,10

1 2*+,00

109,80

-136,S0

0,00
0,00

| 000,m

2 000,00

o,o0

0,00

56 789,50

52 S37,34

57

4 flr1,57

g 8u7,07

-3 025,50

!t47,U
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DKK - Balansrälcning 4014
Tillgångar

2fi1*12.31

2013-12.31

2012-12,31

2011-12-31

ml{Fl2-31

2(XI9-12.31

1 091,00
242,A9

499,00

7 359,00

7 031,00

4 991,00

1 740,00

242,4A

242,A9

242,A9

2 302,00
73 760,75
7 309,90
37 972,00

51 099,34
69 504,84
7 0gg,B0
10 000,00

242,A9
22 121,49

69 504,84
10 440,60
10 000,00

6 415,09
69 504,84
5 419,50
15 000,00

3 337,06
69 504,94
0,00
15 000,00

242,09
26 664,99
69 504,84
0,00
195,00

§umrna tillgångar

122 576,§3

139 4it3,06

119 667,00

10s 612,50

93 064ngg

ga s4§,81

Skulder & Disponibla rnedel

201/1 12-31

201&12.31

2012-12-31

2011-12-31

1 550,00
73S,00

gg 537,00
36 616,06

1g 400,00
730,00
102 562,50
-3 025,50

1 050,00

Balanserade vinster
Årets resultat

-21 108,00
730,00
136 153,06
§ 801,57

0,00
g3 014,99
g 547,52

§umrna skulder

12i2 576,6i1

139 433,06

119 667,00

103 612,50

300 Kassa
301 Bank
302 Plusgiro
303 Fonder
304 Upplupna intäkter
305 Övriga fodringar

400 Övriga skulder
401 F§rutbetalda intäkter
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50,00
0,00
97 1g5,gl
-4 190,93

431,00
720,00
95 196,§2
1 ggg,2g

93 0&*,$g

gg ä46,s1
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Verksamhetsplan

IIKK

6

2015

Klubben:
Vi skall arbeta ftir att få fler engagerade medlemmar frr att kunna fä fler dykare och fler
utftirder.

Båten:

Vi planerar

att mäa om båten ovan vattenlinjen far attrosten har biirjat synas.

Ungdomar:
Ett fridykningsläger med bamen planeras till sommaren. Vidare har vi planerat att ha en triiff
med övernattning i klubbstugan.

Dykning:
Vi ska ftirsöka fä en bra balans rnellan olika wak så att alla från nybörjare till Tech kan dyka.
Vi planerar atthaett dykläger med att övematta i en harnn och dyka i flera dagw.
Kurser:
Vi planerar att köra 2 kurser. 2st enstjåirnig. Vi skall köra kurs på ftirarbevis till båt fiir att ä
fler båtftirare ftir att kunna köm fler utfiirder.
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Motion om stadgeändring av § 12: (Punkterna A-C)
Nuvarande lydelse:
Paragraf 12.
Val av

a) Ordfi;randefi)r en tid av I år.
b) 5 ledamöter som under kommande

c)

styrelsemöte konstituerar sig till vice ordförande,
selreterare, vice sekreterare, kassör och materialfi)rvaltare fiir en tid av I år.
2 suppleanter i styrelsen med§)r demfaststtilld turordningJbr en tid av I år.

Förslag

till ny lydelse:

Val av:

a)

b)

c)

Ordfdrande ör en tid av 2 är
4-61edamöter, som konstituerar sig till vice ordftirande, sekreterare, kassör och
ytterligare funktion som styrelsen anser sig vara i behov av, ftir en tid av 2 är.
l-3 suppleanter i styrelsen med for dem faststiilld turordning ftir en tid av 1 år.

Kalmar 2015-01-28
/Johan

Brun
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