Falkenbergs Idrottsklubb

Protokoll fört vid Falkenbergs Idrottsklubbs årsmöte
2 mars 2016 kl. 18.00 i Albatrossen, Arena Vesterhavet
42 personer närvarande
§ 1

Mötet öppnades av klubbens ordförande Stefan Holman.

§ 2

Till ordförande för mötet valdes Lars Egerstad och till sekreterare Birgit Nielsen.
Mötet ajournerades för utdelning av klubbrekordspriser och vandringspriser. Jan-Olof Johansson
talade om det gångna året, Håkan Johansson gjorde en presentation av Arena Vesterhavet och
sen var det fika.
Klubbrekordspriser:
32 aktiva tilldelades statyetter för totalt 46 nya klubbrekord satta under utomhussäsongen 2015.
Vandringspriser:
Georg Torstenssons pris för bästa resultat enligt poängtabell tilldelades Sakaria Hussien.
Erik ”Spänst” Svenssons pris för bästa resultat i hoppgrenar tilldelades Tilde Johansson.
H E Nilssons pris tilldelades Judith Wagersten. Tredje gången i ny tid, som priset delas ut.
Arne Anghems pris till ledare tilldelades David Sieker.
Arne Anghems pris till ungdom under 16 år tilldelades Tilde Johansson.
Mötet återupptogs kl. 19.00.

§ 3

Röstlängden fastställdes till 23 röstberättigade närvarande medlemmar.

§ 4

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Carl-Henrik Terho och Erik Svensson.

§ 5

Mötet fanns behörigen utlyst genom annons i HN den 30 januari 2016, på FIK:s hemsida,
i infobladet ”nyFIKet” samt utskick via mail.

§ 6

Dagordningen godkändes.

§ 7

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

§ 8

Övriga verksamhetsberättelser för:
Falkenbergs Stadslopp, Skansenloppet, tävlingar, träningsläger, kastgruppen, löpargruppen,
hoppgruppen, grupp 02-03, grupp 04-05, grupp 06-07 samt nybörjargruppen 08-09 gicks igenom
av mötets ordförande. Alla verksamhetsberättelser godkändes av årsmötet.
Bilagor:
Årsbäste inomhus 2014-15, årsbästa utomhus 2015, gällande klubbrekord per 2015-12-31.

§ 9

Resultat- och balansrapporten gicks igenom av klubbens kassör Ulrike Feldhusen.
Denna godkändes av årsmötet.

§ 10

Revisorernas berättelse lästes av revisor Bengt Andersson.

§ 11

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015.

§ 12

Styrelsens förslag:
a) Stadgeändring:
 Justering avseende när årsmötet ska genomföras, till senast utgången av mars månad.
 Komplettering med utdrag ur RF:s stadgar för idrottsföreningar som RF rekommenderar.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
b) Avgifter:
 Medlemsavgiften för 2017 höjs till 200 kr per medlem, samma avgift för alla kategorier.
 Familjeavgift införs 2017 om 500 kr per familj.
 Aktivitetsavgifter inför 2017 fastställs av styrelsen utifrån föreningens situation.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
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c) Verksamhetsplan och målsättningar för Falkenbergs IK 2016 gicks igenom. Bifogas protokollet.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
d) Budgetförslag för 2016 gicks igenom av Ulrike Feldhusen. Bifogas protokollet.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
e) Kontaktpersoner/ansvariga för klubbens olika aktiviteter och funktioner tillsätts av styrelsen.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
§ 13

Inga inkomna motioner.

§ 14

Till ordförande för år 2016 omvaldes Stefan Holman.

§ 15

Val av ledamöter till styrelsen:
Omval av Lars Egerstad, Håkan Johansson och Madelaine Ramnewall på två år.
Kvar är Ulrike Feldhusen, Jan-Olof Johansson och Birgit Nielsen ytterligare ett år.

§ 16

Val av två revisorer samt suppleanter på ett år:
Nyval av Ingvar Lagesson som revisor. Andra revisor vakant.
Omval av Göran Sjögren som revisorsuppleant.
Nyval av Erling Andersson som revisorsuppleant.

§ 17

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

§ 18

Till ombud för Falkenbergs IK vid Hallands Friidrottsförbunds årsmöte 12 mars 2016
valdes Stefan Holman och Jan-Olof Johansson.

§ 19

Övriga frågor:
 Avtackning av klubbens revisorer sedan 1977, Bengt Andersson och Eric Johansson samt
revisorsuppleant Eric Persson. Bengt tog emot blomma och jubileumsbok samt graverat penna
till alla tre. Stort tack för alla år ni ställt upp för Falkenbergs Idrottsklubb!
 Lars Egerstad presenterade kommande årets arrangemang och aktiviteter.

§ 20

Mötesordförande Lars Egerstad tackade för uppmärksamheten och förtroendet att leda mötet och
förklarade mötet avslutat.

Falkenberg den 2 mars 2016

Mötesordförande:

Vid protokollet:

_________________
Lars Egerstad

_________________
Birgit Nielsen

Justeras:

Justeras:

_________________
Carl-Henrik Terho

_________________
Erik Svensson
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