Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll Årsmöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2019-06-17
Närvarande
Se röstlängd

Plats
UIF-Stugan
Frånvarande

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
- Fastställande av röstlängd för mötet
Ordförande PS förklarar mötet öppnat samt fastställer röstlängd.
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
- Annonsering på UIF’s hemsida, 3 v innan mötet. Har även varit anslaget här uppe i UIFstugan.
Mötet godkänner utlysningen.
§3 Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkänns.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valberedningens förslag, Håkan Kannius godkänns som ordförande och Annah Wik vals som
sekreterare.
§5 Val av protokolljusterare och rösträknare.
Rolf Svenningsson & Hans Jönsson väljs som protokolljusterare och rösträknare.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Ordförande PS berättar om våra VVV. (Vision, verksamhetsidé och värdeord).
Han berättar även om händelserna som skett i föreningen under året.
Vi har 1398 medlemmar i föreningen. Se fördelningen nedan.
Skidor 565 medlemmar
Ishockey 533 medlemmar
Boule 147 medlemmar
Bordtennis 83 medlemmar
Caroline Ahlberg drar årsbokslutet för verksamhetsåret.
Årets resultat är 960 906 kr.
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Revisorerna tillstyrker styrelsens förvaltning för verksamhetsåret.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet godkänner ansvarsfrihet för styrelsen.
§9 Fastställande av medlemsavgifter.
- Förslag att behålla föregående års medlemsavgifter
Förslaget godkänns.
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
Ordförande PS berättar om planer och aktiviteter för nästa verksamhetsår och CA drar budgeten
för nästkommande verksamhetsår.
Detta fastställts av mötet.
§ 11 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
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Förslag från valberedning: Peter Svenningsson
Godkänns.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Förslag från valberedning:
Tina Waltersson
Viktor Kastanius
Annah Wik
Godkänns.
Samt fyllnadsval, Magnus Fleischer godkänns.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
Förslag från valberedning:
Mattias Josefsson som första suppleant
Jonas Lidén som andra suppleant
Godkänns.
d) Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
Förslag från valberedningen:
Anders Andersson
Björn Anden
Samt suppleant Andrea Ohlsson
Godkänns.
e) Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
Förslag från HS:
Börje enander vals som ordförande i valberedningen.
Jörgen Lindqvist
Fredrik Jarneving
Peter Reinholdsson
Godkänns.
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Förslaget är att firmatecknarna representerar.
Godkänns av mötet.
§ 12 Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse
Boule – Per Linderoth (ny ordförande) drar förslaget som godkänns.
Bordtennis - Jan-Olof Sundh drar förslaget som godkänns.
Skidor – Börje Enander drar förslaget som godkänns.
Ishockey – Ingen från Hockeyn finns närvarande utan mötet hjälper till med namn. En vakans i
styrelsen finns men resterande personer godkänns.
§ 13 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet. Förslag om
stadgeändring eller upplösning av föreningen ska ha inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.
Inget förslag har ankommit.
§ Mötet avslutas
Mötets ordförande Håkan Kannius tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Annah Wik

Justeras:
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