Protokoll fört vid årsmöte i klubblokalen 2014-03-03 med start kl. 18:00.
Närvarande: Cirka 25 medlemmar inklusive styrelsen

§1
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2
Frågan om mötets behöriga utlysande.
Mötet befanns vara i laga ordning utlyst.

§3
Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Andersson från Borås Stad. Hans presenterade sig
och berättade om sin roll inom Fritids- och Hälsoförvaltningen.

§4
Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Per Fuglevik.

§5
Val av justeringsmän.
Till justeringsmän för årsmötet och tillika rösträknare valdes Niklas Malm och
Åke Lindstrand.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för år 2013 lästes igenom och godkändes av årsmötet.

§7
Tävlingsverksamhetens årsberättelser.
Styrkelyft: lästes igenom och godkändes av årsmötet.
Tyngdlyftning: lästes igenom och godkändes av årsmötet.

§8
Ekonomisk rapport.
Patrik Björk redogjorde för den ekonomiska rapporten för 2013. Det konstaterades att
ekonomin är i balans och rapporten godkändes av årsmötet.

§9
Revisorernas berättelse.
Per Sjöstrand läste upp revisorernas berättelse som godkändes av årsmötet.

§10
Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§11
Motioner.
Inga motioner har inkommit.
§12
Fastställande av budget för verksamhetsåret 2014.
Patrik Björk redogjorde utförligt för budgeten 2014 och denna godkändes av årsmötet.

§13 Val av ordförande på 2 år.
Årsmötet valde Curt Carlsson.
§14
Val av 3 styrelseledamöter på 1 år.
Årsmötet valde Per Fuglevik, Jan Herrlin och Douglas Lindström
Val av 2 suppleanter på 1 år.
Årsmötet valde Viktor Sjölin och Viktor Alriksson.
§15
Val av revisor på 1 år.
Till revisor valde årsmötet Per Sjöstrand.

§16
Val av revisorsuppleant på 1 år.
Till revisorsuppleant valde årsmötet Torbjörn Jönsson.

§17
Val av intendenter, lokal- och materialansvariga.
Väljs av styrelsen.

§18
Val av instruktörer och ledare för styrkelyft, tyngdlyftning och styrketräning.
Väljs av styrelsen.

§19
Val av valberedning.
Årsmötet valde Åke Lindstrand och Lennart Dahlén.

§20
Fastställande av årsavgiften för år 2015.
Curt redogjorde för styrelsens förslag.
Styrelsens förslag (oförändrade) godkändes efter diskussion av årsmötet, dessa bilagor
bifogas.

§21
Fastställande av styrelsearvodet för 2014.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att inget styrelsearvode för 2014 betalas ut.

§22
Borås Atletklubbs hundraårsjubileum.
Curt redogjorde för planeringen inför 100-årsjubileet 12 april 2014.
Jubileumskommitten har bland annat lagt ner ett enormt arbete med att vår 100-årsbok skall
komma i tryck och finnas tillgänglig jubileumsveckan.

§23
Sm-veckan i Borås sommaren 2014.
Hans Andersson redogjorde för arbetet med att arrangera Sm-veckan i sommar. Cirka 35 olika
sporter är representerade och Borås Atletklubb kommer att deltaga i genomförandet av
Klassisk styrkelyft och Tyngdlyftning.

§24
Övriga frågor.
En fråga om anskaffande av klubboveraller kom upp. Styrelsen skall titta på detta och ta fram
ett kostnadsförslag.
§25
Pris- och märkesutdelning.
Leo Kleman förrättade årets prisutdelning. Alla pristagare applåderades, samt även våra
tränare Lennart Dahlen, Lennart Jarhult och Tomas Pettersson för de fina tränarinsatser som
lett till pristagarnas prestationer.
Bilaga bifogas.

§26
Avslutning.
Hans Andersson tackade för förtroendet att leda årsmötet och lämnade över klubban till Curt
Carlsson.
Åke Svahn begärde ordet och tackade klubben för väl utfört arbete och och att han blivit så
väl mottagen i klubben
Curt tackade Hans Andersson för ett bra genomfört årsmöte och hälsade honom välkommen
även nästa år, samt tackade avgående styrelseledamöter Niklas Malm och Lennart Jarhult.
Hans Andersson och avgående styrelseledamöter applåderades.
Slutligen tackade Curt medlemmarna som kommit till årsmötet och avslutade därefter mötet.

……………………………………….…. ……………………………………….….
Hans Andersson
Per Fuglevik
Ordförande årsmötet
Sekreterare

……………………………………….…. ……………………………………….….
Niklas Malm
Åke Lindstrand
Justeringsman
Justeringsman

