Justerat

Turebergs Friidrottsklubb
Protokoll från årsmöte i Turebergs FK måndag 2012-02-13
Plats: Löpargymnasiet, Sollentuna

1.

Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Per Bäck.

2.

Fastställande av röstlängd
Närvarolistan med 70 medlemmar fastställdes som röstlängd.

3.

Kallelse
Medlemmarna hade kallats till årsmöte i god tid via hemsidan och e-post.

4.

Val av ordförande
Gunnar Bergqvist valdes till ordförande för årsmötet.

5.

Val av sekreterare
Sonja Rendert valdes till sekreterare för årsmötet.

6.

Val av protokollsjusterare och rösträknare
Mathias Stjernlöf och Lotta Lindsén valdes till protokollsjusterare och rösträknare.

7.

Verksamhetsberättelse för 2011
Gunnar Bergqvist gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011 och kommenterade avsnitt
för avsnitt. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8.

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2011
Per Bäck kommenterade styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för
räkenskapsåret 2011. Trots ett budgeterat underskott slutade årets resultat på ett plus. Detta
beror främst på att årets arrangemang har gått bättre än budget. Kostnaderna för idrottsverksamheten har varit lägre än budgeterat på grund av skador. Förvaltningsberättelsen
godkändes av årsmötet.

9.

Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning 2011
Revisorn Lennart Frisk informerade om revisionen av styrelsens förvaltning och föreslog att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2011.

10. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och
räkenskapsåret 2011.
11. Från medlemmar inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
12. Styrelsens förslag
Styrelsens förslag om medlemsavgift från 2013 godkändes:
Under 15 år
Från 15 år
Från 17 år
Familjeavgift

200 kr
250 kr
250 kr
500 kr

(200)
(200)
(250)
(450)
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13. Verksamhetsplan för 2012
Per Bäck redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012. Ett av de viktiga
målen för året är byggstart och avtal med kommunen om friidrottshall på Sollentunavallen.
Gunnar Bergqvist informerade om kommunens pågående satsning på idrottsplatsen med ca
5 miljoner kronor inklusive omläggning av löparbanorna. Ett annat mål, att öka arbetstiden
för träningschefen till 100%, har redan genomförts. Gunnar Bergqvist betonade betydelsen
av policydokument som visar klubbens värdegrund, inställning till trakasserier och ansvar
för ledare och aktiva.
14. Budget för 2012
Per Bäck informerade om styrelsens budgetförslag med satsningar på idrottsutveckling,
bland annat med träningschef på heltid och rekrytering av medeldistanstränare på 50% deltid. Frågor ställdes och besvarades om klubbens ekonomi när friidrottshallen byggs och därefter tas i drift. En annan fråga gällde kastplan när hallen har byggts på den nuvarande platsen. Per Bäck förklarade att visst utrymme för kast kommer att finnas i hallen, att behov av
kastplan finns och att klubben kommer att söka en lösning i samband med att bygget av hall
startar. En fond för friidrottshallen kommer att läggas upp med initialt 100 000 kronor från
vinsten 2011. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2012.
15. Val av ordförande
Enligt valberedningens förslag omvaldes Per Bäck till ordförande för Turebergs Friidrottsklubb för en period av ett år.
16. Val av ledamöter i styrelsen
Enligt valberedningens förslag omvaldes Åsa Bengtlars, Ingegerd Johansson, Åsa Kjell och
Sonja Rendert för en period av två år. K-G Holmgren, Bengt Jönsson och Catharina Wängberg har ett år kvar på sin mandattid.
17. Val av revisor och revisorssuppleant
Lennart Frisk omvaldes till ordinarie revisor för 2012. Roger Hurkmans valdes till revisorssuppleant för 2012.
18. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en ordförande
Till valberedning för tiden intill nästa årsmöte valdes Staffan Skog som ordförande med övriga ledamöter Jan Axelsson och Annika Hagberg.
19. Övriga frågor
Under punkten diskuterades fondering för friidrottshall men i övrigt fanns inga frågor.
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