Falkenbergs Idrottsklubb

Protokoll fört vid Falkenbergs Idrottsklubbs årsmöte
26 februari 2014 kl. 18.00 på Hertigen
45 personer närvarande
§ 1

Mötet öppnades av klubbens ordförande Stefan Holman.
Röstlängden fastställdes till 38 röstberättigade närvarande.
En tyst minut hölls för klubbens v. ordf. Ulla Schakonat, som avled 19 mars 2013.
Vi kommer alltid att minnas Ulla med stor tacksamhet för allt hon betytt för oss och vår förening.

§ 2

Till ordförande för mötet valdes Lars Egerstad och till sekreterare Birgit Nielsen.
Mötet ajournerades för prisutdelningar, presentation av ny idrottshall anpassad för friidrott,
samt fika.
Klubbrekordspriser:
Tilldelades 22 ungdomar för totalt 56 nya klubbrekord satte under utomhussäsongen 2013.
Vandringspriser:
Georg Torstenssons pris för bästa resultat enligt poängtabellen tilldelades Sakaria Hussien.
Arne Anghems pris till ledare tilldelades Lars Egerstad.
Arne Anghems pris till ungdom under 16 år tilldelades Linnea Isaksson.
H E Nilssons pris tilldelades Erica Larsson. Första gång på många år, som priset delas ut.
Mötet återupptogs kl. 19.00.

§ 3

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Erica Larsson och Mikael Larsson.

§ 4

Mötet fanns behörigen utlyst genom annons i HN den 1 februari 2014,
på FIK:s hemsida samt i infobladet ”nyFIKet”.

§ 5

Dagordningen godkändes.

§ 6

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av mötets ordförande. Den godkändes av mötet.

§ 7

Övriga verksamhetsberättelser för:
Stadsloppet, Skansenloppet, ungdomsgruppen, kastgruppen, löpargruppen, grupp 98-00,
grupp 00-01, grupp 02-03, grupp 04-05 samt tävlingar och tränare, gicks igenom av mötets ordf.
Alla verksamhetsberättelser godkändes av årsmötet.
Bilagor:
Årsbäste inomhus 2012-13, årsbästa utomhus 2013, gällande klubbrekord per 2013 12 31.

§ 8

Balans och resultatrapporten gicks igenom av mötets ordförande.
Denna godkändes av årsmötet.

§ 9

Revisorernas berättelse lästes av mötets ordförande.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013.

§ 11

Styrelsens förslag:
a) Medlemsavgiften för 2015 föreslås vara oförändrad:
Enskild medlem 100kr (samma avgift för alla medlemskategorier).
Familjeavgift 400kr (röstberättigande regleras via föreningens stadgar).
Träningsavgifter fastställs av styrelsen utifrån föreningens situation och förutsättningar.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
b)

Verksamhetsplan och målsättningar för Falkenbergs IK 2014 gicks igenom.
Bifogas protokollet. Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
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c)

Budgetförslag för 2014 gicks igenom.
Bifogas protokollet. Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.

d)

Föreslås att styrelsen utser kontaktpersoner/ansvariga för klubbens olika aktiviteter.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.

§ 12

Inga inkomna motioner.

§ 13

Till ordförande för år 2014 omvaldes Stefan Holman.

§ 14

Val av ledamöter till styrelsen:
Omval av Håkan Johansson och Madelaine Ramnewall på två år.
Nyval av Lars Egerstad på två år. Lars har varit suppleant senaste året.
Fyllnadsval, nyval av Ulrike Feldhusen på ett år.
Kvar är Jan-Olof Johansson och Birgit Nielsen ytterligare ett år.

§ 15

Val av två revisorer samt suppleanter på ett år:
Omval av Bengt Andersson och Eric Johansson.
Omval av Eric Persson och Göran Sjögren som suppleanter.

§ 16

Val av valberedning på ett år:
Omval av Christina Holman och David Sieker.
Nyval av Anna Hagström.
Till sammankallande valdes David Sieker.

§ 17

Till ombud för Falkenbergs IK vid Hallands Friidrottsförbunds årsmöte 15 mars 2014
valdes Stefan Holman och Birgit Nielsen.
HFIF:s priser tilldelas: Hallands Eldsjäl Lars Egerstad, ungdom 15-18 år Linnea Isaksson.

§ 18

Övriga frågor: Inga.

§ 19

Mötesordförande Lars Egerstad tackade för uppmärksamheten och förtroendet att leda mötet
och förklarade mötet avslutat.
Birgitta Andersson, som avsagt sig från styrelsen och Erling Andersson, som avsagt sig från
valberedningen, kunde inte närvara vid årsmötet, men kommer att avtackas vid senare tillfälle.
Birgitta har varit kassör sedan 1987. Tack för alla år! Vi hoppas på fortsatt gott samarbete vid
klubbens arrangemang framöver!

Falkenberg den 26 februari 2014

Mötesordförande:

Vid protokollet:

_________________
Lars Egerstad

_________________
Birgit Nielsen

Justeras:

Justeras:

_________________
Erica Larsson

_________________
Mikael Larsson
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