Årsmötesprotokoll Råå Jolleklubb 2010-02-05 i RHSS klubbhus
§1.

Ordf. Tore Svensson hälsade alla 48 mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.
Ordföranden föredrog därefter verksamhetsberättelsen.

§2.

Mötet befanns vara behörigt utlyst via annonsering i HD under Sportens dagbok och via mailutskick inom angiven tid.

§3.

Mötesdagordningen gicks igenom och godkändes.

§4.

Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Tore Svensson respektive Lars Hultgren.

§5.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och till rösträknare valdes Lars-Eric
Persson och Anders Olsson.

§6.

Föregående årsmötesprotokoll föredrogs och godkändes.

§7.

Resultaträkning och balansräkning föredrogs av kassören, revisorernas berättelse lästes upp
och godkändes.
Kassören Annica Olsson informerade vidare: På det nya året, 2010, behöver ekonomin stärkas;
fler medlemmar, bättre beläggning i seglarskolan önskas. Viktigt framöver med fortsatt ökat
engagemang av klubbens medlemmar vad gäller reparation och underhåll av klubbens materiel
och att finna medel från fonder och näringsliv.
All hjälp är välkommen.

§8.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§9.

Val av styrelseledamöter och styrelsens sammansättning 2010.
Avgående ledamöter är Tore Svensson och Roy Hultgren.
Till ordförande valdes Niklas Nordén på 1 år.
Till vice ordförande omvaldes Lars Klitte på 1 år.
Till kassör omvaldes Annica Olsson på 2 år.
Sekreterare Lars Hultgren är sedan föregående möte vald på ännu 1 år.
Ledamöterna Cia Ankerst och Helen Tinnert är sedan föregående möte valda på ännu ett år.
Till ledamot omvaldes Claes Bengtsson på 1 år.
Till ny ledamot nyvaldes Jonas Delander på 2 år.

§10. Val av revisorer . Mona Mårtensson har meddelat att hon icke önskar omval.
Till revisorer omvaldes Malin Andersson och nyvaldes Christer Jacobson.
§11. Till valberedning omvaldes Susanne Klitte och efter avgående Malin Hultgren nyvaldes valdes
Petra Nordén. .
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§12. Årsmötet fastställde medlemsvagifterna till: enskild medlem 350:-, familjemedlemskap 600:- och
stödmedlem 150:-.
§13. Behandlingen av föreslagna stadgar ej aktuellt. (felskrivet i kallelsen)
§14. Inkomna skrivelser till årsmötet. Inga inkomna skrivelser finns.
§15. Övriga frågor:
Fråga angående valberednings sammansättning med ordf:s och vice ordf:s fru ventilerades.
Mötet fann inga hinder för detta.
Fråga angående om någon sponsringsgrupp finns. Vi har ingen speciell sponsringsgrupp i
styrelsen och styrelsen har tills nu hjälpts åt med detta.
Fråga om 5-års vision finns. Svar: finns ej. Klubben har hittills planerat ett år i taget. Annica
Olsson och Helene Tinnert var på SSF:s ”Träffen” för ungdomsvänliga klubben och klubben
hämtar idéer och utvecklingsvägar från SSF:s rekommendationer .
Koncept för sponsorseglingar skall tas fram inför året, är beslutat på styrelsemöte.

§16. Ordförande Tore Svensson tackade alla mötesdeltagare för visat intresse och deras närvaro.
Ordföranden lämnade över ordförandeklubban till Niklas Nordén och förklarade årsmötet
avslutat.
Vice ordförande Lars Klitte överlämnade en gåva från RJK till avgående Tore Svensson, Roy
Hultgren och Mona Mårtensson.

Efter årsmötet avhölls prisutdelning för 2009 års klubbseglingar och sedan under gemensam måltid
lyssnade vi och tittade på ett bildspel från Christina och Jan Backes berättelse om deras fantastiska
jordenruntsegling.

Tore Svensson
Avgående ordf. RJK

Lars Hultgren
sekr. RJK

Justeras:
Lars-Eric Persson
Anders Olsson
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