OK Forsarna
Klubbstugan Café Svängen
840 73 Bispgården

Årsmöte
2015-12-08

1. Mötets öppnande
Stefan hälsar oss välkomna till årsmötet och förklarar mötet
öppnat.
2. Fråga om mötets behörighet
Godkänd.
3. Godkännande av dagordningen
Godkänd.
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Stefan Fryklund som mötesordförande.
Linda Karhu som mötessekreterare.
5. Val av justerare
Thomas Fryklund och Ulf Westberg
6. Val av 2 rösträknare
Margareta Forsberg och Mats Gustavsson.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
(Se bilaga) Haft 2 protokollförda möten, slalombacken har
enbart haft öppet i 3 veckor p g a lagerhaveri på övre vändhjulet.
Skidspåret har varit i gott skick. Växel för Indalsledenloppet har
varit bemannad med gott resultat. Pistmaskinens motorlager
(ram och vevlager) bytta p g a lågt oljetryck och slitage.
Bygdemedelsansökan för den obytta delen av slalombackens
belysning har bifallits 166 kkr, ska rekvireras innan aug 2017.
Fått anläggningsbidrag från Ragunda Kommun med 25 kkr för
backen och 20 kkr för längdspåret. Arreneavtal för
slalombacken överenskommit och påskrivt av Stefan F
ordförande och Gun Fahlander Ragunda Kommun som gäller i
50 år, tom 20650228. 100:-/år
8. Revisorernas berättelse.
Ej närvarande vid mötet men Stefan F ser till att få revisorernas
berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ja. Godkänd. (Stefan ringer Bengt Holmberg, se punkt ovan).
10. Val av ordförande för en tid om 1 år.
Stefan Fryklund väljs.
11. Val av sekreterare för en tid om 1 år.
Lian Fryklund väljs då Linda vill kliva av.
12. Val av kassör för en tid om 1 år.
Margareta Forsberg.
13. Val av ledamöter för en tid om 1 år.
Ulf Jonsson och Anders Jönsson.
14. Val av suppleanter för en tid om 1 år
Ulf Westberg och Kristofer Fryklund.
15. Val av stugvärd/vice stugvärd för en tid om 1 år
Lian Fryklund och Cari-Ann Fryklund.
16. Val av revisor för en tid om 1 år
Bengt Holmberg och Elin Jonsson
17. Val av revisors-suppleanter för en tid om 1 år.
Sune Fryklund och Doris Fryklund.
18. Val av valberedning för en tid om 1 år.
Sune Fryklund och Tove Guddingsmo
19. Nyval av byggnadsansvarig för en tid om 1 år.
Thomas Fryklund.
20. Nyval av kommunikations/webbansvarig för en tid om 1 år.
Thomas Fryklund.
21. Fastställande av medlemsavgift
100 kr enskild, 200 kr familj, 2000 kr ständig medlem.
22.Verksamhetsplan för 2015/2016
Se bilaga.
23.Frågor som väckts av styrelsen.
Inget att tillägga.
24. Inkomna motioner.

Inget inkommet.
25. Övriga frågor.
Ordförande märker att det är missat en punkt i dagordning.
Tillägg Ekonomiredovisning av året för OK Forsarna. Margareta
Forsberg förmedlar hur ekonomin ligger till. Var god se bilaga.
Nu när säsongen startar i backen beslutas det att de som åker
snowbord måste ha säkerhetslina.
Skyltar ska sättas upp att åker de utanför pistat området sker det
på egen risk.
Frågan om klubbtävling? Måste vara bra underlag. Förslag att
tidigare lägga klubbtävlingen än vad det varit tidigare år.
26.Avslutande av mötet.
Stefan tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.
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