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Årsmöte DK Kalmarsund — Protokoll 

Tid: Söndag 9 februari 2020 kl. 16:00 

Plats: Klubblokalen, Kalmarsundsparken 42, 39247 Kalmar 

Närvarande; Johan Bruun, Christoffer Löfberg, Per-Åke Björk, Alexander Bergman, Emil Toljanno och 

Gustaf White. 

Dagordning: 

§1 Johan Bruun öppnade mötet. 

§2 Fastställande av röstlängd. 

Sammanställs vid behov. Alla närvarande har rösträtt. 

§3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

Ja, mötet har utlysts på rätt sätt. 

§4 Fastställande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan fastställdes av stämman. 

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Johan Bruun valdes till mötesordförande och Gustaf White valdes till mötessekreterare. 

§6 Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Alexander Bergman valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Johan Bruun läste upp verksamhetsberättelsen och den godkändes. Se bilaga 1. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse och resultaträkning för det senaste 

räkenskapsåret. 

Johan Bruun läste upp resultaträkningen och den godkändes.  Se bilaga 2. 

§8 Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret. 

Johan Bruun läste upp revisorernas berättelse och den lades till handlingarna. 

Se bilaga 3. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den period som revisionen avser. 

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 

§10 Fastställande av medlemsavgifter. 

Stämman beslutade att höja avgiften för familjemedlemmar från 250 kr till 300 kr. 

Avgifterna för seniorer och juniorer förblir oförändrade. Ändrade avgifter börjar gälla 

fr.o.m. 1 januari 2021. 
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§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Johan Bruun läste upp verksamhetsplaneringen och den godkändes. Se bilaga 4. 

Budgetförslaget presenterades och det godkändes.  Se bilaga 5. 

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner fanns inkomna att behandla. 

§13 Val 

a) Ordförande för en tid av 2 år. 

• Erik Axetun är sedan föregående årsmöte vald som ordförande till och med år 2020. 

b) 4-6 ledamöter, som konstituerar sig till vice ordförande, sekreterare, kassör och 

ytterligare funktioner som styrelsen anser sig vara i behov av för en tid av 2 år. 

• Sittande ytterligare 1 år - Axel lin~, Rikard Unelius, Per-Åke Björk och 

Johannes Palm6-. 
• Ny-/Omval på 2 år för Johan Bruun, Alexander Bergman och Gustaf White. 

• Avgår ur styrelsen gör Joakim Dahl. 

c) 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem i fastställd turordning för en tid av 1 år. 

• Ny-/Omval på ett år på Anna Alfredsson och Emil Toljamo. 

d) Två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens 

ledamöter inte delta. 

• Ny-/Omval på Stefan Larsson och Christer Karlsson som revisorer samt Eva Lander 

som suppleant. 

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en ska utses till ordförande. 

• Ny-/Omval på Christoffer Löfberg och Niklas Dahl där Christoffer Löfberg blir 

ordförande. 

f) Ombud till SSDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representeras 

av ett ombud. 

• Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse ombud vid behov. 

§14 Övriga Frågor 

• Per-Åke Björk berättade om klubblokalen och dess uthyrningsverksamhet. 

§15 Johan Bruun avslutade mötet och tackade alla deltagare. 
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Bilaga 1 

Kalmar 2020-01-13 

Verksamhetsberättelse 

För verksamhetsåret 2019 vill styrelsen avge följande berättelse. 

Under åt-et har vi hållit 4 protokollförda möten. 

Vi var vid titels slut 34 betalande medlemmar. Detta år en nknine på 7 filea:rinn:1r sedan 

tbrra året' 

Under året har infOrmation om var verksamhet lamnats pi hemsidan och a var 1-acebook-

grupp. 

Verksamheten har varit ringa under verksamhetsåret och det ar endast i simhallen som det 

varit nagon större aktivitet, Dock ska sägas att UV-rugbyn har fatt ett bra uppsving och att 

vi dessutom har certilierat våra första fridykare ria länge. Vi har aven utbildat nya 

instruktörer för fridykama och på så sätt starkt skaran av folk som staller upp och Inalper 

till på träningarna. 

Styrelsen har bestått av: 

Erik Axetun, ordförande 

Johan Brutal, vice ordfbrande 

Joakim Dahl, sekreterare 

Axel Linden, kassör 

Rikard Unelius, vice kassör 

Per-Åke liJork, ledamot 

Johannes Palini5r, ledamot 

Samt 2 suppleanter: 

Anna Alfredsson 

Gustav White 

Revisorer: 

Stefan Larsson 

Christer Karlsson 

Revisorssuppleant: 

Eva Land« 

Valberedning: 

Chrismfer Lotherg och Niklas Dahl 

Med dessa rader tackar styrelsen lbr fortroendet au ha Fått leda verksamheten i klubben under 

2019 och önskar den ny-a styrelsen lycka till. 

Fur styrelsen 

/Erik Axeturt.' 
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Bilaga 2 

DK Kalmarsund 

Resultaträkning för perioden 
190101-191231 

INÄKTER 

Samtliga 50 312,00 kr 

UTGIFTER 

Samtliga 86 360,40 kr 

Årets förlust -36 048,40 kr 

Balansräkning per den 31 december 2019 

TILLGANGAR 

Plusgiro 26 35 91-0 

Swedbank 3 250 319-5, Räntefond 

Swedbank 8169-5,664 251 620-4 

Swedbank 8169-5,664 280 486-5 

Kassa 

Summa 

55 889,93 kr 

38 497,59 kr 

231,80 kr 

10,28 kr 

160,00 kr 

94 789,6 kr 

Axel Linden, kassör 
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Bilaga 3 

Revisionsberättelse för Dykarklubben Kalmarsund, 2019 

Vi har kontrollerat löpande bokföring och ser inga brister, utan anser att årsmötet kan bevilja 

kassören ansvarsfrihet. 

Revisorer 

Christer Karlsson Stefan Larsson 
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Bilaga 4 

Verksamhetsplanering 2020 

Under 2020 planerar styrelsen att tillsammans med instruktörer och frivilliga i klubben 

genomförd följande: 

• 1 st CMAS* - kurser eller annan kurs 

• Båtutfårder och landdyk runt Öland och i Kalmarsund 

• Fridykning för såväl juniorer som seniorer samt UV-rugby i simhallen 

• Båtförareutbildning 

• Infoträff med trivselaktivitet 

Styrelsen 
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Bilaga 5 

Budgetförslag for DK Kalmarsund 2020 

INTÄKTER 

Medlemsavgifter 12 000 kr 

Bidrag 24 000 kr 

Kurs 16 000 kr 

Gas (Kompressor) 1 000 kr 

Utfärder 1 000 kr 

Summa: 54 000 kr 

UTGIFTER: 

SSDF 7 500 kr 

Försäkringar 3 000 kr 

Kompressor 3 000 kr 

Kompressor luftanalys 2 000 kr 

Simhallen hyra 20 000 kr 

Simhallen utrustning 5 000 kr 

Kurs 6 000 kr 

Båten 6 000 kr 

UV-rugby (mössor och bollar) 11 000 kr 

Summa: 63 500 kr 

Budgetunderskott för år 2020 9 500 kr 
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Axel Linden, kassör 
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