Årsmötesprotokoll 2016 DK Kalmarsund
Lördagen den 13 februari 2016, kl 10:00 i klubbstugan
Närvarande: Johan Norlin. Christer Karlsson, Stefan Larsson, Mattias Åkesson, Johan Bruun,
Gabriel Mölleborg, Christoffer Löfberg och Joakim Dahl.

1. Johan öppnande av mötet och hälsade närvarande välkomna
2. Fastställande av röstlängd för mötet, enligt närvarande ovan.
3. Mötet hade blivit utlyst på Facebook den 7 januari. Årsmötet ansåg att det skett på rätt
sätt.
4. Dagordningen godkändes
5. Stefan valdes till ordförande och Johan till sekreterare för mötet
6. Gabriel valdes till protokolljusterare och rösträknare.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste verksamhetsåret lästes upp, av
Johan och Gabriel, se bilagor 1 - 4
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
det senaste räkenskapsåret, redovisades av Gabriel, se bilagor 5 - 6
Ovanstående godkändes av mötet.
8. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes, se bilaga 7
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015
10. Medlemsavgifter fastställdes att vara oförändrade.
500 kr för medlem och 250 för familjemedlem och stödmedlem.
11. Verksamhetsplan redovisades av Johan samt budget, av Gabriel.
Verksamhetsplan och budget godkändes av mötet, se bilagor 8 - 9
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner - förelåg ej.
13. Val
a) Ordföranden för en tid av 2 år - Johan är vald för 2016.
b) Ledamöter: Gabriel och Magnus Bruun är valda för 2016.
Nyval, för 2 år, av Johan Norlin, Jocke Dahl och Torbjörn Ljungdahl.
c) Suppleanter: Rasmus Gustafsson och Maria Söderberg valdes för ett år.
d) Revisorer: Stefan och Christer omvaldes samt Eva Lander som suppl., för 1 år.
e) Valberedning: Mattias Åkesson, ordf., Christoffer Löfberg och Mats Gustafsson
f) ombud till SSDF: Styrelsen fick i uppdrag att utse dessa.
14. Övriga frågor.
a) Chrisoffer tog upp frågan om obligatorisk NIT. Mötets uppfattning är att
verksamma instruktörer skall ersättas, av klubben, för denna kostand mot
utbildningsuppdrag. Det är upp till styrelsen att besluta i de enskilda fallen,
b) Johan lämnade info om de pågående diskussionerna med CWC om klubbhuset.
15. Stefan avslutade mötet och tackade de närvarande.
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