OK Forsarna

Årsmöte

840 73 Bispgården

2014-11-23

Plats: Cafe Svängén (klubbstugan), Kl: 19.00

1. Mötets öppnande
Stefan förklarar mötet öppnat.
2. Fråga om mötets behörighet
Godkännes av alla närvarande vid årsmötet.
3. Godkännande av dagordningen
Godkännes av alla närvarande vid årsmötet..
4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Stefan Fryklund
Till mötessekreterare valdes Linda Karhu

5. Val av justerare
Till justerare valdes Henrik Norberg och Ulf Jonsson
6. Val av 2 st rösträknare
Till rösträknare valdes Henrik Norberg och Ulf Jonsson
7.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Stefan Fryklund berättar om året som varit. Slalombacken har inte varit öppen under
förra säsongen p g a ingen snö. Skidspåret har varit åkbart.
Indalsledenloppet 2014 har OK Forsarna hjälpt till och bemannat.
Pistmaskinhuset har målats.
5 st stolpar längst ner har bytts ut till nya. Kvarstående att byta är 9 st.

8. Revisorernas berättelse.
Bengt Holmberg och Margareta Forsberg ej närvarande. Mötesordförande läser upp
revisorernas berättelse. Inkomst/tillgångar ligger på 133 634.31 kr. Inga oklarheter i
räkenskaperna och rekommenderas revisionsfrihet.
9.

Fråga om ansvarsfrihet styrelsen
Alla närvarande vid årsmötet godkänner att styrelsen får fri ansvarsfrihet under
verksamhetsåret 2014/2015.

10. Val av ordförande för en tid om 1 år.
Till ordförande valdes sittande Stefan Fryklund på 1 år.
11. Nyval av vice ordförande för en tid om 2 år.
Till vice ordförande valdes Henrik Norberg på 2 år.
12. Val av kassör för en tid om 1 år
Till kassör valdes Margareta Forsberg på 1 år.
13. Val av stugvärd för en tid om 1 år
Till stugvärd valdes Lian Fryklund på 1 år.
14. Val av revisorer för en tid om 1 år (omval)
Till revisorer valdes Bengt Holmberg och Elin Jonsson
15. Val av revisors suppleanter för en tid om 1 år.
Till revisors suppleanter valdes Sune Fryklund och Doris Fryklund
16. Val av valberedning för en tid om 1 år.
Till valberedningen valdes Sune Fryklund och Tove Guddingsmo
17.

Nyval av byggnadsansvarig för en tid om 1 år.
Till byggnadsansvarig för en tid på 1 år valdes Tomas Fryklund.

18.

Nyval av kommunikations/webb ansvarig för en tid om 1 år.
Till kommunikations/webbansvarig valdes Tomas Fryklund.

19. Fastställande av medlemsavgift
För enskild 100 kr, familj 200 kr, ständig medlem 2000 kr.
20. Verksamhetsplan för 2014/2015
Spåren är besiktade. Linjebesiktningskonsult kollat upp stolparna. Valla/skidträning
borttaget samt även deltagande i Östcupén då det minskat de sista åren. Målsättning för
Östcupén tillfrågades? Inväntar att säsongen ska börja och hoppas på snö.
Verksamhetsplanen godkändes av alla närvarande.
21.

Inkomna motioner
Inga motioner inkomna till årsmötet.

22.

Övriga frågor.

Fått sponsring av Lundströms plåt för skyddstak.
Ett bra samarbete med Fors Intresseförening som fungerar bra.
Mer information till befolkning om OK forsarna på Facebook även ute på anslagstavlor.
Hörselkåpor med radio inköpta till liften.
23.

Avslutande av mötet.
Stefan tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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