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Protokoll Årsmöte 23/5 2021 Kl. 13:00-15:00
Ptats: Digitalt Zoorn-möte
I 6 mcdlcrnmar närv'arar cnligt dcltagarlistan

Sture l{emerud öppnar mötet och hälsar rnedlernnrar v'älkornmen till JVBKs årsm[ite det första digitala
någonsin.

l.Val av mötesordfiirande och mötessekreterare: Mötet välier Sture Hemerud till ordförande
och Annika Danielsson till rnötessekreterare.

2. Fråga om mötet är behörig ordning utlyst: Mötct är utlyst cnligt stadgarna, Annons i

klubbtidrringen Backspegeln i decernber 2020 sanrt på henrsidan.

3. Val av två personer att jämte ordförande iustera protokollet: Cötc Högbom & Kcnncth
Danielsson valdes sorn justerare.

4. Fastställande av fiiredragningslista: Föredragningslistan tastställdes.

5. Justering av röstlängd, enligt medlemsmatrikeln: Mötet godkänner justering av röstlängd
cnligt mcdlcmsmatrikcln samt att cn deltagarlista upprättas cfler dc som är onlinc.

6. Verksamhetsberättelse 2020: Kassör Ame Nilsson går igenonr en rnycket tunn
verksamhetsberättelse eftersom alla klubbens evenemang utom Tjälasvängen ställdes in under 2020 på

grund ar' ('orona-pandenrin.

T.Kassarapport och revisionsberättelse Kassör Arne Nilsson går igenorn årsredovisningen oclr
på grund av rådandc Covidpandemi så har klubbcns cvcncmang varit i stort sett hclt inställda undcr dct
gångna året. Klubben har en stabil och god ekonomi och tack vare det har ett minus resultat inte varit
något som oroat. Mötet godkänncr årsredovisningr'n.

Revisionsberättelse: Kassör Ame Nilsson läser igenorn kort vad revisorema Stefan Fax & Lars
Wikstrand har skrivit i sin trerättelse sonr även tinns på Ärsredovisning2A20 i sin helhet" Mötet beslutar
att lägga revisionsberättelsen ti Il handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen: Mötet b8slutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fastställande av budget 20212 Kassör Arne Nilsson går igenom styrelsens förslag lör budget
och verksamhctsplan fiur 202 l. Arnc har två altcrnativ bcrocndc på om klubbcn ffir bilrja arrangcra
aktiviteter eller om vi kommer att fä avvakta pandemin ytterligare. Mötet antar törslaget i sin helhel

10. Fastställande av årsavgitt 2022 och eventuell inträdesavgift: Styrelscn lerrslag är att
årsavgillar är o{iirändrad. Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 300 kronor fiir ordinarie
mcdlcm oclr 100 kronor tör familjerncdlon.

I l. Fastställande av eventuella arvoden: Styrelsen har inte aruoden ulan får ersättning for utlägg
så som rnilersättning och i några lall telel'onersättning. Revisionstjänsten av Lars Wikstrand lbrrsätter
klubbcn alt köpa. Mötct bc'slutar alt godkänna dcn ordningcn.

12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar: Antal styrelsemedlemmar fastställs till l0
stycken ordinarie ledamöter samt ordlörande .



13. Val av ordfiirande: Omval Sturc Hr"'rnerud

14. Val av styrelseledamöter: Omval tör 2 år: Gunnar Arwidsson, Monika Grönkvist, t-ena Modigh
& Annika Danielsson. Ett år kvar: Rolf Nilsson. Peter Jansson. Anki Cranlöf, Eric Flemström. Arne
Nilsson & Olle Norin,

I5. Val av två revisorer jämte suppleanteri En enig stärlma beslutar att fofisätta köpa tjiinsten
av Lars Wikstrand för I år sanlt att godkänna val av ordinarie revisor Stefan Fax och suppleant Hans
Äsling tör I år.

16. Val av försäkringsansvariga bestående av minst tre personerl Kenneth Danielsson
väljs som sanrmankallande och Girsta Lindström och väljs av rnötet. Styrelsen vill fiirr-vdliga med att vi
kallar den här gruppen tör ansvariga i stället for kommitt€ på grund av att cle inte träffas regelbundet och
har protokollfiirda nröten utan ansvarar var {tir sig lor sitt arbete kring {tirsäkringar ftir IF och MIIRF.

I7. Val av valheredning vär*v en person utses till sammankallande: Andeni Cranlöf som
sammankallande och Jan Flemström och Håkan Hector Carlön väljs av mötet.

18. Motioner: Inga nrotioncr lrar inkonrmit.

19. Av styrelsen hänskjutna frågor: Styrelsen töreslår en iindring i stadgarna. Att ta bort stycket
om hedersmedlemmar. Att utse en person sorn har giort sig synnerlig fortjänt av att bli hedersnredlem.
som en fiirlegad företeelse som också är nästan omö.ilig att hålla vid liv när klubben blivit så stor.
Styrelsen loreslår att medlernsavgiften ska yara betald innan februaris utgång Inbetalningskortet kommer
cirka 20 december så det finns god tid att betala. Samt att medlemsavgiften ska varu betald innan ärsmötet
( som i vanliga thll genonrftirs i slutet av l'ebruari) om man vill ha rösträtt på stämman.

20. Övriga frågor som anmäls till tliskussion men ej är av heslutskaraktär:
lnga frågor kommer upp lör diskussion

21. Mötets avslutande: Ordftiranden Sturc Hcrncrud tackar lör visat intrcsse och ser lram emot att
nästa årsmöte kommer att ske på plats igen samt avslutar strimman.
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