Töre Båtklubb
Årsmö te
Dag:
Tid:
Plats:

2020-02-16
17:00
Luleå

Närvarande: 22 medlemmar

1. Mötets öppnande
Camilla Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet
Camilla Nilsson valdes.

3. Val av sekreterare för mötet
Björn Lagerkvist valdes.

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes.

5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande justerar dagens
protokoll
Lars Ekerljung och Per Norling.

6. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

7. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Föredragningar av klubbens verksamhet
-Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelsen föredrogs och las med godkännande till handlingarna

-Bokslut
Föredrogs av kassör och las med godkännande till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse
Föredrogs av revisor och las med godkännande till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
Årsmötet med stöd av revisorernas tillstyrkande gav styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året.
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11. Motioner
2 motioner har inkommit till årsmötet.
a. Förslag på rätt för styrelsensledamöter att erhålla kostnadsersättning för resor vid styrelsemöten
eller uppdrag inom TBK.
b. Förslag att valda styrelseledamöter befrias från medlemsavgift under mandatperioden.
Efter diskussion vid årsmötet beslutades att:
a. Bifalla motion om kostnadsersättning. Ersättning ska vid varje enskilt tillfälle ansökas hos styrelsen
innan eventuell utbetalning. Ersättningen ska maximalt motsvara det av Skatteverket godkända
avdragsgilla schablonbeloppet, f-n 18.50 per mil. Sammanställning av ersättning enligt ovan ska
särredovisas vid varje årsbokslut.
b. Bifalla motion om befrielse av medlemsavgift.

12. Val av styrelse
Valberedningen redogjorde för sitt arbete under året och la följande förslag:
Ordförande, 2 år: Camilla Nilsson
Ordinarie ledamöter, 2 år:
Johanna Maukku
Rasmus Bergström
Björn Lagerkvist
Fyllnadsval, ledamot, 1 år: Lars Ekerljung
Ungdomsansvarig, 1 år: Linus Bergström
Suppleant, 1 år: Susanne Ekerljung
Revisor, 1 år: Helena Öhgren
Revisor 2 år: Urban Westerberg
Revisorsuppleant, 1 år: Marcus Sundström
Revisorssuppleant, 1 år: Jacob Strand
Årsmötet valde, enhälligt, styrelse enligt förslag ovan.

Val av valberedning
Efter förslag från Ordförande valdes Valberedning av årsmötet enligt nedan:
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Valberedning 1 år, omval

Lars-Göran Bergström

Valberedning 1 år, omval

Roger Friberg

Valberedning 1 år, omval

Patrik Hellbom

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes

15. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade närvarande.

Vid protokollet

Justeras

______________________________

___________________________

Björn Lagerkvist, sekreterare

Camilla Nilsson, ordförande

Justeras

Justeras

______________________________

____________________________

Lars Ekerljung

Per Norling

Bilagor:

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
Revisionsrapport
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