ARSMOTE DK Kalmarsund - Protokoll
Var: Klubbstugan pa Langviken
Nar: Lordagen den 24 februari 2018 klockan 12:00
Narvarande; Johan Bruun, Erik Axetun, Christoffewr Lofberg (§ 13 - 15)
Dagordning:
1. Johan 6ppnade motet
2. Faststallande av rostlangd for motet.
Samliga narvarande har rostratt
3. Fraga om motet har utlysts pa ratt satt.
Motet har utlysts pa ratt satt
4. Faststallande av foredragningslista.
Dagordningen godkandes
5. Val av ordforande och sekreterare for motet.
Johan valdes till ordforande och Christoffer till sekreterare.
6. Val av protokolljusterare och rostraknare.
Erik valdes till justerate och rostraknare

7. a) Styrelsens verksamhetsberattelse for de senasteverksamhetsaret.
Johan laste upp verksamhetsberattelsen och den godkandes se bilaga 1
b) Styrelsens f6rvaltningsberattelse och resultatrakning fOr det senaste rakenskapsaret.
Johan laste upp resultatrakning och den godkandes, se bilaga 2
8. Revisionsberattelse over styrelsens forvaltning under det senaste verksamhetsaret.
Erik laste upp revisionsberattelse och den godkandes, se bilaga 3
9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser.
Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2017
10. Faststallande av medlemsavgifter.
Motet beslutad om oforandrade medlemsavgifter for 2019
11. Faststallande av verksamhetsplan och budget for det kommande verksamhets-/rakenskapsaret.
Johan laste upp verksamhetsplanering och den godkandes, se bilaga 4
Budgetforslag presenterades och godkandes, se bilaga 5
12 Behandling av styrelsens forslag och i ratt tid inkomna motioner.
Det fanns inga
13. Val
a) Ordforanden for en tid av 2 ar f6religger ej Johan ar val de till 2019
b) 2 ledamoter, till styrelsen
Joakim Dahl och Erik Axetun valjs pa 2 ar
(Axel, Rikars Adam och Per-Ake ar valda till2019)
Anna Alfredsson valdes till suppleant
c) 2 revisorer jamte 1 suppleant for en tid av ett ar. I detta val far inte styrelsens ledamoter delta.
Omval av Stefan Larsson och Christer Karlsson samt Eva Lander.
d) 3 ledamoter i valberedningen for en tid av ett ar, av vilka en skall utses till ordforande.
Christoffer Lofberg, sammankallande och Niklas Dahl

e) om bud till SSDF- moten (och ev. andra moten dar foreningen har ratt att representera).
Styrelsen utser dessa om det blir aktuellt.
14. 6vriga fragor

• Per Ake och Johan drar info om klubbhuset
• Styrelsen ska se over batfn1gan.
15. Johan avslutade motet och tackade de narvarande
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0o~:n Bruun, ordf.

Erik Axetun. justeras

Bilaga 1

Verksamhetsberattelse
For verksamhetsaret 2017 vill styrelsen avge foljande berattelse.
Under aret har vi hallit 4 protokollf6rda moten (samt ett extra arsmote- val av kassor) Under
aret har information om var verksamhet lamnats pa hemsidan och i var Facebook grupp.
Verksamheten har varit ringa under verksamhetsaret och det ar endast i simhallen som det varit
nagon storre aktivitet.
Styrelsen har bestatt av:
Johan Bruun, ordforande
Joakim Dahl, vice ordf.,
Axel Linden, kassor
Rikard Unelius, vice kassor
Adam Hallgren, ledamot
Johan Norlin. ledamot
Per-Ake Bjork, ledamot
samt 1 suppleanter:
Anna Alfredsson
Revisorer:
Stefan Larsson
Christer Karlsson
Revisorssuppleant: Eva
Lander
Valberedning:
Christofer Lofberg och Mats Gustafsson
Med dessa rader tackar styrelsen for fortroendet att ha fatt leda verksamheten i klubben under
2017 och onskar den nya styrelsen lycka till.
For styrelsen
/Johan Bruun/

Bilaga 2

DK Kalmarsund
Resu1tatrakning 170101-171231

INTAKTER
Sam1iga

29651,00

UTGIFTER
Samliga

23865,50

Balansrakning per den 31 december 2017
TILLGANGAR
P1usgiro 26 35 91-0
Swedbank
Fonder
Summa

KAPITAL (pa p1usgiro)
Ingaende kapital
Utgaende kapital
Arets vinst

Johan Bruun, kassor

73.499,12
242,08
38.705,46
116446,66

67.713,62
73.499,12

5785,50

Bilaga 3
Revisionsberattelse
Undertecknad revisor, utsedd att granska Dykarklubben Kalmarsunds fOrvaltning
och rakenskaper under verksamhetsaret 2017. Far efter fullgjort uppdrag avge
foljande redovisning.
Jag har granskat rakenskaper och har funnit att bokf6ringen ar i god ordning,
inkomster och utgifter ar styrkta med erforderliga verifikationer.
Vid revision har jag funnit att verksamheten har skett pa ett korrekt satt, varf6r jag
foreslar ansvarsfrihet for styrelsen, for den tid revisionen avser
Kalmar 2018-02-21

Bilaga 4
Verksamhetsplanering 2018
Under 2018 planerar styrelsen att genomf6rd foljande:
•
•
•
•
•

I st CMAS*- kurser
Batutfarder och landdyk runt Oland och i Kalmarsund
Fridykning for saval juniorer son seniorer samt UV -rugby i simhallen
Batf6rareutbildning
lnfotriiff med trivselaktivitet

Styrelsen

Bilaga 5

Budgetforslag for DK Kalmarsund 2018
INTAKTER
Medlemsavgifter
Bidrag/stod
Kurs
Gas (Kompressor)
Utfarder

12000
16000
16000
1000
1000
Summa: 46000

UTGIFTER:
SSDF
Administration
Forsakringar
Kompressor
Kompressor luftanalys
Simhallen hyra
Simhallen utrustning
Kurs
Baten
Summa:

6000
3000
2000
3000
2000
20000
3000
3000
3000
46000

