Falkenbergs Idrottsklubb

Protokoll fört vid Falkenbergs Idrottsklubbs årsmöte
13 mars 2019 kl. 18.00 i FIK-hallen, Arena Vesterhavet, Falkenberg
35 personer närvarande
§ 1

Mötet öppnades av klubbens ordförande Lars Egerstad.

§ 2

Till ordförande för mötet valdes Wolfgang Feldhusen och till sekreterare Birgit Nielsen.
Mötet ajournerades för utdelning av klubbens vandringspriser och rekordpriser samt fika.
Vandringspriser:
Georg Torstenssons pris för bästa resultat enligt poängtabell tilldelades Tilde Johansson.
Erik ”Spänst” Svenssons pris för bästa resultat i hoppgrenar tilldelades Tilde Johansson.
H E Nilssons pris för intresse och framsteg tilldelades Zaher Rostom.
Arne Anghems pris till aktiv tilldelades Linn Svedberg Jarlhage.
Arne Anghems pris till ungdom tilldelades Fanny Andersson.
Rekordpriser: 7 aktiva tilldelades statyetter för totalt 15 nya klubbrekord,
respektive ungdomsrekord, satta under utomhussäsongen 2018.
Mötet återupptogs kl. 19.00.

§ 3

Röstlängden fastställdes till 25 röstberättigade närvarande medlemmar.

§ 4

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Heléna Hansson och Ulrica Jarlhage.

§ 5

Mötet fanns behörigen utlyst genom information på FIK:s hemsida, anslag i Arena Vesterhavet
samt utskick via mail till alla medlemmar.

§ 6

Dagordningen godkändes.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av Jan-Olof Johansson. Den godkändes av mötet.

§ 8

Övriga verksamhetsberättelser för: Falkenbergs Stadslopp, Skansenloppet, träningsläger,
tävlingar, grupp 15år+, mångkampsgruppen, löpargruppen, kastgruppen, grupp 04-06, grupp 0608, grupp 07-08, grupp 09, grupp 10 samt grupp 11 gicks igenom av Jan-Olof Johansson.
Alla verksamhetsberättelser godkändes av årsmötet.
Bilagor:
Årsbästa inomhus 2017-18, årsbästa utomhus 2018, gällande klubbrekord per 2018-12-31.

§ 9

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

§ 10

Revisorernas berättelse lästes av Ulrike Feldhusen.

§ 11

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

§ 12

Styrelsens förslag:
a) Medlemsavgiften för 2020: Föreslås oförändrad, 200 kr per medlem och 500 kr i familjeavgift.
Tränings- och aktivitetsavgifter inför 2020 fastställs av styrelsen utifrån föreningens situation.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
b) Verksamhets- och handlingsplan för 2019: Bifogade plan för 2019 föreslås.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
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c) Budget för 2019: Budgetförslaget gicks igenom av Ulrike Feldhusen. Bifogas protokollet.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
d) Tävlings- respektive träningsgrupp för 15-åringar och äldre: Förslaget bifogas protokollet.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
§ 13

Inga inkomna motioner.

§ 14

Till ordförande för år 2019 nyvaldes Claes Åkerberg.

§ 15

Val av ledamöter till styrelsen:
Omval av Ulrike Feldhusen, Jan-Olof Johansson och Birgit Nielsen på två år.
Fyllnadsval efter Håkan Johansson av Hanna Järphag på ett år.
Kvar är Joakim Carlsson och Madelaine Ramnewall ytterligare ett år.

§ 16

Val av två revisorer samt suppleanter på ett år:
Klubbens revisor Ingvar Lagesson hade under dagen meddelat att han inte står till omval.
Valberedningen hade därför ingen ny kandidat. Beslutades att Josefin Henriksson och Håkan
Johansson får uppdraget att rekrytera ny revisor.
Omval av Göran Sjögren som revisorsuppleant, med anmärkning att Erling Andersson ska tillfråga
Göran, men inget tyder på att han skulle motsätta sig omvalet.
Omval av Erling Andersson som revisorsuppleant.

§ 17

Val av valberedning på ett år:
Omval av David Sieker, Robert Sturesson och Carl-Henrik Terho.
Till sammankallande valdes David Sieker.

§ 18

Hallands Friidrottsförbunds årsmöte genomfördes i på Björkäng Vägkrog 9 mars 2019.
Jan-Olof Johansson var ombud för Falkenbergs IK. Beslutas att ombud till kommande års HFIFårsmöte utses av FIK-styrelsen, ifall årsmötet ligger före FIK-årsmötet.

§ 19

Övriga frågor: Inga.

§ 20

Mötesordförande Wolfgang Feldhusen tackade för uppmärksamheten och förtroendet att leda
mötet och förklarade mötet avslutat.
Lars Egerstad, klubbens ordförande senaste året, avtackades med presentkort och blomma.
Lars har varit styrelseledamot sedan 2014.
Håkan Johansson avtackades på samma sätt efter att ha varit styrelseledamot sedan 2012.
Tack för era engagemang! Vi ses vid klubbens arrangemang framöver!
Falkenberg den 13 mars 2019
Mötesordförande:

Vid protokollet:

_________________
Wolfgang Feldhusen

_________________
Birgit Nielsen

Justeras:

Justeras:

_________________
Heléna Hansson

_________________
Ulrica Jarlhage
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