Protokoll Snapptuna IK årsmöte 2015-10-21

Plats och tid

Vallmons Förskola 19.00

Närvarande

Marge Aab Svensson, Jenny Faxelöv, Björn Larsson, Constanze
Leineweber, Henrik Englund, Anna Glans

§1 Mötets öppnande
Ordförande Marge Aab Svensson hälsar välkommen och öppnar mötet.
§2 Mötets utlysande
Årsmötet utlystes per anslag vid tavlan och på hemsidan. Marge skickade SMS till berörda.
Årsmötet beslutade att årsmötet utlystes enlig stadgarna.
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade att välja Marge Aab Svensson till ordförande för årsmötet. Constanze
Leineweber valdes till sekreterare för mötet.
§4 Val av justerare av protokollet
Årsmötet beslutade att välja Henrik Englund som justerare för protokollet.
§5 Verksamhetsberättelsen för 2015
Constanze presenterar verksamhetsberättelse för förgående verksamhetsår på årsmötet och
efterlyste bättre närvarorapportering vid nästa friidrottssäsong.
§6 Ekonomiredovisning för det gångna året
Jenny presenterar den ekonomiska berättelsen för förgående verksamhetsår på årsmötet.
Något mindre pengar hade kommit in, vilket kan bero på att inga inbetalningskort följde med
SIKNytt.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och
lägga dessa till handlingarna.
§7 Revisionsberättelse
Jenny redogör att Mats Jägerhult har granskat föreningens räkenskaper och ej har funnit
någonting att anmärka på.
§8 Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
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§9 Val av
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ordförande (2 år)
kassör (2 år)
två suppleanter (2 år)
revisors (1 år)
revisorssuppleant (1 år)
en ordinarie ledamot (1 år)

Årsmötet beslutade välja Marge Aab Svensson till ordförande (2 år)
Årsmötet beslutade välja Jenny Faxelöv till kassör (2 år)
Mikael Holmgren har meddelad att han har pga. skiftarbete svårt att ansvara för friidrotten.
Årsmötet beslutade att välja Mikael Holmgren och Anna Glans som suppleanter (båda för 2
år).
Årsmöte beslutar att välja Mats Jägerhult till revisor (1 år), samt att inte välja någon
revisorssuppleant.
Årsmöte beslutar att välja Henrik Englund som ersättare för Mikael Holmgren som ordinarie
ledamot (1 år).
§10 Medlemsavgift
Medlemsavgift oförändrat. 100,- SEK per familj/år.
§11 Förslag för verksamhetsplan 2016
Skridskoskola ska hållas om vädret tillåter. Marge hör med Lena Hoffman om hon kan hålla i
den. Start söndagen den 10 januari, tid enligt överenskommelse med Lena. Jonas fortsätter
att spola.
Datumförslag för Hasaloppet 14 februari, reservdag 21 februari. Björn lägger spåret om
möjligt, Marge ersättare. Marge fixar fika/korv till grillning. Constanze kollar medaljer samt,
om möjligt, vem som bör få vilken medalj.
Peter Niia, Henrik Englund, samt Mikael Holmgren ansvarar för friidrotten med startdatum
onsdag den 20 april kl. 18.00. Påminn om föräldraengagemangens vikt i SIKNytt.
Ingen fotbollsskola planeras för 2016 då underlaget av barn bedöms som otillräckligt.
SIK nytt utges en gång i december samt en gång innan sommaren.
§12 Inköp av priser och idrottsmaterial
Behovet av små häckar finns, Marge kolla med Åsa Borglund (ansvarig vid kommunen) om
hur dessa kan inhandlas.
§13 Förslag till underhålls- och investeringsplaner 2017-2019 till Vallentuna Kommun
Inga förslag till kommunen. Städdag blir den 17 april kl. 10.00.
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§14 Hemsidan, uppdatering
Björn Wennerberg sköter även fortsättningsvis hemsidans uppdatering. Marge kommer ta
kontakt med Björn angående uppdatering av hemsidan.
§15 Övriga frågor
Björn påminner om broschyren om SIKs historia som han har skrivit och som ingår i
Vallentunas folklivsarkiv och årsmötet beslutar att den ska nämnas i nästa SIKNytt.
§16 Mötet avslutas
Mötesordförande tackade alla närvarande och mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

_____________________________

____________________________

Constanze Leineweber

Henrik Englund
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