Turebergs Friidrottsklubb

Protokoll från årsmöte i Turebergs FK 2013-02-18
Plats: Löpargymnasiet, Sollentuna

1.

Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Per Bäck.

2.

Fastställande av röstlängd
Närvarolistan med 60 medlemmar fastställdes som röstlängd.

3.

Kallelse
Medlemmarna hade kallats till årsmöte i god tid via hemsidan och e-post 14 januari.

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
Urban Aruhn och Lisa Hannula valdes till protokollsjusterare och rösträknare.

7.

Verksamhetsberättelse för 2012
Gunnar Bergqvist gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012 och kommenterade avsnitt
för avsnitt. Gunnar tog särskilt upp idrottsskador och den forskning som finns på området.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8.

Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012
Per Bäck kommenterade styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för
räkenskapsåret 2012. Trots ett budgeterat underskott slutade årets resultat på ett plus. Detta
beror bland annat på att kostnaderna för idrottsverksamheten har varit lägre än budgeterat
på grund av skador. Förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet.

9.

Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning 2012
Revisorn Lennart Frisk var förhindrad att närvara men har lämnat en ren revisionsberättelse
och föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2012.

10. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012
Under förutsättning att underskriven revisionsberättelse publiceras på klubbens hemsida
utan dröjsmål beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2012.
11. Från medlemmar inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
12. Styrelsens förslag
Per Bäck informerade om styrelsens förslag att årets överskott 238 tkr övergår i ny räkning
för planerad utökad satsning på tävlingsresor, läger- och klädstöd, friskvård, tränare och
Aktivas Dag.
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Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter 2014 godkändes:
Under 15 år
Från 15 år
Från 17 år
Familjeavgift

200 kr
250 kr
250 kr
500 kr

Sonja Rendert informerade om styrelsens revision av klubbens stadgar. I förslaget om nya
stadgar ska motioner från medlemmar lämnas senast 10 januari. Årsmötet godkände de nya
stadgarna.
13. Verksamhetsplan och budget för 2013
Per Bäck redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013. Som
övergripande verksamhetsmål gäller idrottslig utveckling som ska placera klubben bland de
10 bästa mätt i SM-poäng, en stark organisation med ideella ledare som bas, stora ungdomsgrupper som i framtiden genererar en stark seniorverksamhet och att få en friidrottshall på
Sollentunavallen. Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2013.
14. Val av ordförande
Enligt valberedningens förslag omvaldes Per Bäck till ordförande för Turebergs Friidrottsklubb för en period av ett år.
15. Val av ledamöter i styrelsen
Enligt valberedningens förslag omvaldes Catharina Wängberg, Bengt Jönsson och K-G
Holmgren för en period av två år. Ingegerd Johansson, Sonja Rendert, Åsa Bengtlars och
Åsa Kjell har ett år kvar på sin mandattid.
16. Val av revisor och revisorssuppleant
Lennart Frisk omvaldes till ordinarie revisor för 2013. Roger Hurkmans valdes till revisorssuppleant för 2013.
17. 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 Camilla Bergqvist.
18. Övriga frågor
Per Bäck delade ut Svenska Friidrottsförbundets silvermedalj till Gunnar Bergqvist som har
fått utmärkelsen för många års värdefulla insatser för svensk friidrott. Vidare informerade
Per om ”Vildsvinet”, ett helt nytt 9 km långt terränglopp 28 april på Sportfältet i Sollentuna.
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Sonja Rendert

Urban Aruhn

Lisa Hannula
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