Protokoll fört vid ordinarie
årsmöte med Wisby Bollklubb,
onsdagen den 29 mars 2017, i
restaurang Wisborg Visby.
Närvarande: 40 medlemmar.

§1

Mötets öppnande.
Ordföranden Lars G Sjöholm hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§2

Parentation.
Parentation genom fördes för de under verksamhetsåret avlidna
medlemmarna, Erland Ljunggren, Gustav Sjöberg och K-G Runander.
Ordf. berättade kort om deras gärning i föreningen och de hedrades
med en tyst minut.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet föreslår Harry Hanell som ordförande för mötet och Bo
Jacobson som sekreterare för mötet, och de väljs enligt detta.
Harry tackar för förtroendet att få leda årsmötet för denna ärevördiga
förening.

§4

Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkänns.

§5

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Klubbmeddelande i GA & GT 5 mars, utskick till alla medlemmar
vecka 9-10. Information har funnits på hemsidan under 1 månads tid.
Mötet godkänner detta.

§6

Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet förslår Anders Dyplin och Kjellåke Nordström som
protokolljusterare & rösträknare. Mötet godkänner detta.

§7

Verksamhetsberättelse för år 2016.
Mötesordföranden går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida,
och verksamhetsberättelsen godkänns och kan läggas till
handlingarna.

§8

Ekonomisk redovisning för år 2016
Kassören Carina Friström har förhinder, och sekreteraren läser upp
kompletterande förklaring till de i verksamhetsberättelsen lämnade
rapporterna angående resultat- och balansräkning. Nämnas kan att det
skett en ökning av medlemsavgifter beroende på höjning med 50 kr.
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Föreningen gör ett överskott för verksamhetsåret med 18201 kr. Totalt
har föreningen 103236 kr att disponera.
Mötet beslutar godkänna den ekonomiska redogörelsen.
§9

Revisionsberättelse.
Ingen av revisorerna var närvarande, men i revisionsrapporten
tillstyrkte man ekonomin, och man hade inga synpunkter på
bokföringen. Mötet godkände rapporten.

§ 10

Fastställande av balansräkning.
Mötet beslutar godkänna fastställande av balansräkningen.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 12

Val av styrelse för år 2017
a) Ordförande för en tid av ett år. Valberedningens förslag:
Nyval av Barbro Wettersten. Mötet väljer Barbro Wettersten på ett år.
b)

§ 13

Styrelseledamot för en tid av två år
Valberedningen förslår omval Carina Friström på 2 år. Mötet
väljer enligt detta.
c)
Styrelseledamöter för en tid av ett år
Valberedningen föreslår omval på Rolf Burgesäter, John-Erik Larsson
och Anita Keinonen. Mötet väljer enligt detta
Val av revisorer
Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
Valberedningens föreslår omval på Hans-Olof Ödin och Åke
Appelqvist, som revisorer och Rolf Engström och Algot Schärström
som suppleanter. Mötet väljer enligt detta.

§ 14

Beslut om firmatecknare
Till att teckna klubbens ekonomi föreslås ordföranden och kassören,
var för sig. Särskild fullmakt för post- och bankärenden föreslås
kassören. Mötet väljer enligt detta.

§ 15

Val av valberedning
Föreslås omval på Bertil Westberg, (smk), och Jonna Ek Engström,
samt nyval av Lars G Sjöholm. Mötet väljer enligt detta.

§ 16

Övriga funktionärer
Informeras om att följande är utsedda av styrelsen för 2017:
Klubbmästare
Kjell-Åke Nordström
Bitr. –”Vakant
Pärkkommitté
Jens Svensson, (smk)
Henrik Dahlgren
Björn Ivarsson
Varpakommitté
Gösta Westergren,(smk)
Rolf Burgesäter
Pär Svensson
Bowlingkommitté
Nils-Åke Johansson, (smk)
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Evert Olsson
Sune Ronqvist
Golfkommitté
Arvo Keinonen, (smk)
Lars Lindström
Ungdomskommitté
Kerstin Simu
Stugfogde
Erik Broström
Bitr. –”Sylve Gillerfors
Ombud till GVF:s årsmöte Utses av sektionen
Ombud till FGI:s årsmöte Utses av styrelsen
IT-ansvarig
Kjellåke Nordström
Pressansvarig
Anita Keinonen
§ 17

Fastställande av årsavgift för 2018
Styrelsen föreslår oförändrat 200 kr för helbetalande, och 100 kr för
ungdom. Mötet beslutar enligt detta.

§ 18

Nya medlemmar, invalda sedan förra årsmötet.
Ett antal ungdomar har valts in under 2016; Malva Jansson, Joel
Valter Stenqvist, Mialie Ivarsson, Vera Rustas, Frans Fagerberg, Moa
Muttoni, Uno Hjortenskog, samt Vide Schill.

§ 19

Verksamhets- och åtgärdsplan för 2017
Mötet godkände den presenterade planen.

§ 20

Mötets avslutande
Mötesordföranden Harry Hanell förklarade mötet för avslutat, och han
tackades med en blomma
Nyvalda ordföranden Barbro Wettersten presenterade sig själv, samt
tackade för förtroendet att få leda Wisby Bollklubb.
Lars G Sjöholm, Lars Lindström samt Kjellåke Nordström avtackades
med blommor som tack för goda insatser för Bollklubben, och Bertil
Westberg belönades för bra arbete med valberedningen.

Vid protokollet

Justeras

_____________________
Bo Jacobson
sekreterare

_______________________
Harry Hanell
Mötesordförande

Justeras

Justeras

_____________________
Anders Dyplin

_______________________
Kjellåke Nordström
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