Årsmötesprotokoll

Ulricehamns Dragspelsklubb

1(3)

Tid och plats

Fiskestugan Ulricehamn.

2018-03-12

Närvarande
Lars-Åke Claesson, Gunnar Petersson,
Nils Johansson, Lennart Johansson, Rud Sverin, Hans Wingårdh, Göran Svensson,
Conny Karlsson, Carl-Göran Järbyn, Åke Andersson
Per-Olof Höglund,(delvis)

Lars-Åke Claesson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

lu

§ 2 Val av mötesordförande

bb

§ 1 Mötets öppnande

sk

Lars-Åke Claesson valdes som ordförande

ag

§ 4 Val av person att justera protokollet

sp

Lennart Johansson valdes till mötessekreterare

el

§ 3 Val av mötessekreterare

dr

Mats Olsson och Carl-Göran Järbyn valdes att justera protokollet

m

Dagordningen godkänndes

ns

§ 5 Godkännande av dagordningen

Godkänndes

ha

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande

ce

§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

lri

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades
för årsmötet.

U

Årsmötet godkände densamma

§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet
Revissionsberättelse och balansräkningen godkänndes
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§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
2(3)
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet

§ 11 Val av ordförande

§ 12 Val av sekreterare

lu

Lennart Johansson avgår , Göran Svensson valdes som ny för 2år

bb

Lars-Åke Claesson 1år kvar

sk

§ 13 Val av kassör

el

Nils Johansson omvaldes

sp

§ 14 Val av suppleanter

§ 15 Val av revisor

ns

Omval av:
Göran Svensson ‚Gunnel Friman
Suppleant: Gunnar Pettersson

dr

ag

Conny Karlsson och Rud Sverin 2år
Carl-Göran Jäbyn invaldes istället för Lars Friman som agår

m

§ 16 Val av valberedning

ce

ha

Mats Olsson, Gunnar Petersson
Suppleant: Hans Wingårdh
§ 17 Val av spelledare

U

lri

Lars-Åke Claesson Omval
Lennart Johansson Omval
§ 18 Årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 200 sek för 2018

§ 19 Arvode spelledare
Arvode överlämnades till spelledare
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§ 20 Övriga frågor

3(3)

Önskemål om att få in Prångenstämman på sidan
“Spelman och dragspelstämmor“
Carl-Göran Järbyn försöker ordna detta
§ 22 Mötets avslutande

bb

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat

................................

Vid protokollet

Justerare

L. Johansson

Mats Olsson

sk

lu

................................

U

lri

ce

ha

m

ns

dr

ag

sp

el

Carl-Göran Järbyn
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