Årsmöte Ale 90 IK
Kallelse till Årsmöte för Ale 90 IK
Datum: 2017-03-05
Tid:

15:00 (Fika från 14:30)

Plats:

Furustugan

Protokoll
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§ 15

Mötet öppnas.
Fastställande av röstlängd för mötet. 16 röstberättigade för mötet finns.
Har mötet utlysts på rätt sätt? Med ja besvarat.
Dagordning godkändes.
Val av ordförande och sekreterare för mötet. Sittande ordförande och sekreterare
väljs.
Val av justeringsmän (2st), som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet, samt val av rösträknare. Justeringsmän Jon-Håkan J samt Monika J.
Rösträknare Jon-Håkan J.
Styrelsens verksamhetsberättelse. Div rättelser samt tillägg bl a , endast segrare i
Klubbmästerskapet ska redovisas, tillägg att vi ska arrangera Tomtejoggen samt
Tipspromenad på annandagen 2017.
Resultat av balansräkning för senaste räkenskapsåret, gås igenom av kassör Maria J.
Revisionsberättelse läses upp.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Verksamhetsplan 2017 godkändes av årsmötet.
Fastställande av medlemsavgifter för 2017. Förslag från styrelsen är att
medlemsavgifterna ligger kvar. 300 familj, 200 enskild samt 100 barn/ungdom.
Fastställande av budget 2017. Ändring av Utgift Inarbetade Aktiviteter till 20 000?
Antal ledamöter i styrelsen. Minskning till 8 ledamöter 2017.
Val till föreningen
Kassör 2 år, utgår och styrelsen löser kassörsuppdraget internt i styrelsen
Sekreterare 2 år, val av sittande Lisbeth T
Ordinarie ledamot, 2 st 2 år, Monika J samt Johan B omval.
Revisor, 2 st 1 år, val Pia M samt Maria J.
Suppleant revisor, 1 st 1 år, Torbjörn H väljs.
Valberedning, 3 st 1 år, Sandra E, Viktor E samt Bertil J.
varav 1 st sammankallande 1 år, Sandra E.
Festkommitten, 1 st 2 år, Sandra väljs samt som sammankallande.
Beslut att ansvar för Bonussystem ska lyftas bort från uppdraget som Kassör. Löses
internt inom styrelsen

§ 16

Information om bonussystemet. Genomgång av Maria J vad gäller förutsättningar för
hur man kan nyttja sin inarbetade bonus. Tanken är att det ska löna sig när man deltar
i olika aktiviteter inom klubben och kunna ta ut det i bonus. Efter diskussion enas vi
om att Pelle tar fram ett förslag på en mall för att fylla i sin resp aktiviteter direkt via
nätet.
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§ 17
§ 18
§ 19

§ 20

Förslag på ändring av stadgar gällande när årsmöte ska hållas. Beslut blir att
årsmötesdatum ska ligga senast den 31/3 året efter bokslutsår.
Inkomna motioner. Finns inga.
Övrigt från styrelsen.
- Påminnelse till alla som är ute och springer lopp att rapportera det till kanslisten
Kristina.
- Info om Gräsroten dvs om någon spelar via ett spelkonto på Svenska Spel så kan
man varje gång man spelar registrera det och då ha chans att stödja ”sin” klubb.
Det gör att några kronor går som stöd till vår klubb. Kan vi höja antalet som gör
detta skulle det kunna ge lite mer intäkter till vår klubb.
- Vädjan från kansliet om att alltid meddela när man flyttat alt bytt adress/tfnr.
- Info om att vi också har ett ”gubbgäng” som löptränar varje onsdag.
Löparkvällarna har startat igen om första tillfället var det ca 20 närvarande. Ev
kommer Alekuriren och gör ett reportage nästa onsdag.
- Disk ang en ev Tävlingsresa under 2017. Förslag finns att välja tävlingen Prinsens
Minne i Halmstad den 12/8. Beslut att klubben står för startavgiften för alla som
väljer att följa med samt fullföljer loppet. (Anmälan senast 31/5 innan priset för
avgiften ökar). Styrelsen tar fram förslag på hur det praktiska arrangemanget ska
se ut samt återkomma till klubbens medlemmar med info.
- Info att Claes som ansvarig för klubbkläder tagit kontakt med Team Sportia
Nödinge och de kommer att ta fram förslag på klubbkläder som sedan presenteras
i klubbstugan. Ur detta sortiment beställer sedan var och en de kläder de önskar.
Viktigt att påpeka för nya medlemmar att för att få tävlingssubvention ska man
springa i klubbdräkt.
Övriga frågor från medlemmar.
- Uppmana var och en av medlemmarna att gå in och lägga medborgarförslag om
att skapa ett rekreationsområde i och runt Furulundsspåret. Göran skickar ut
förslag på värdeord som kan finnas med. Styrelsen ska göra en skrivelse till Ale
kommun om detta. Men det blir större kraft om många medlemmar också lägger
medborgarförslag.
- Bertil tar upp att alla medlemmar nu behöver börja tänka till runt nästa
Jubileumsresa/träningsresa/nöjesresa. Vart ska vi åka, vilken arrangör, hur lång
resa osv. Styrelsen tar emot förslag samt återkommer längre fram.
Mötet avslutas.

