
Protokoll årsmöte för Sigtuna Orienteringsklubb
2016-01-31

Årsmötet hölls i Nya Hällsbostugan, där 35 medlemmar (se bilaga 1) var närvarande.
Före avgjordes WinterCupen etapp 3 med gafflade banor.

§ 1. Mötets öppnande, upprop
Ordförande Roland Bäcklin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. En namnlista skickades runt
för att få med alla mötesdeltagare.

§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

§ 3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§ 4. Val av mötesordförande och sekreterare
Roland Bäcklin valdes till mötesordförande
Ulf Rask valdes till mötesekreterare

§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Marie Lyckebäck och Pelle Holm.

§ 6. Behandling och godkännande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen (bilaga 2) presenterades av ordföranden och godkändes efter några mindre justering.
Bland annat årtal för DM-medaljörer, KM i skidor och verksamheten med 100% löpare.

§ 7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen (bilaga 3) presenterades av kassören och godkändes.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen (bilaga 4) lästes upp.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

§ 10. Årsavgifter
Styrelsen föreslog att årsavgiften ska vara oförändrad. 400 för vuxna, 200 för ungdomar upp till 20 år
och 800 för familjer.
Beslutades om oförändrad årsavgift.

§ 11. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för 2016
Verksamhetsplan (bilaga 6) presenterades och godkändes.
Klubbens verksamhet är en breddverksamhet.
Prioriterade verksamheter är bland annat klubbdagen 19 mars, deltagande i DM-tävlingar och stafetter
som 25-manna, 10MILA och Jukola. Även Daladubbeln är viktig liksom att få fler ungdomsdeltagare
på träningar och tävlingar.
Instruktionerna av klubbstugan kommer i framtiden att finnas som ett separat dokument.

Budgetförslag för 2016 (bilaga 3) presenterades.
Styrelsens förslag till budget för 2016 godkändes.

§ 12. Behandling av inkomna motioner



Inga motioner hade kommit in.

§ 13. Val av styrelse för en tid av ett år
a) Ordförande
Till ordförande för 1 år omvaldes Roland Bäcklin.
b) Kassör
Till kassör för 1 år omvaldes Hans Selander.
c) Övriga ledamöter
B-O Törnqvist omval
Jonas Lindgren omval
Martyn Passmore omval
Ulf Rask omval
Marie Lyckebäck omval
Suppleant Carina Andersson omval

§ 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisorer omvaldes Marita Berg. Johan Hedin omval.
Till revisorsuppleant Bengt Boström omval.

§ 15. Val av tre personer till valberedning inför årsmötet 2017.
Till valberedning valdes Gunnar Bergh, Karin Lindgren och Andreas Johnson (sammankallande).

§ 16. Övriga frågor
Skicka ut information till alla medlemmar att protokoll med mera finns att läsa på klubbens hemsida,
men att man måste logga in för att se dem. Det är samma lösenord som används för att kunna anmäla
sig i Eventor.

När klubbstugan är klar kommer det att finnas en officiell anslagstavla, där bland annat protokoll ska
anslås.

§ 17. Årsmötet avslutas
Mötesordförande avslutade årsmötet.

I samband med årsmötet delades ett antal priser ut.
Träningspriset, den ungdom till och med 14 år som tränat mest 2014 gick till Anna Nordström.

Ungdomsbucklan (sammanlagda poäng på träningar och tävlingar 2014) vanns av Andreas Johnson.

Ottos silverfat delas ut till ungdoms som har bästa placeringen på O-Ringen och det gick till Jakob
Nordström.

DM-bucklan vanns av Jan-Olof Malm (efter justering av resultatet).

Stipendium från NCC 2015 gick till Roger Uddmäre för insatserna med idrottsfritids med  (äran)
medan 5000 kronor går till ungdomsverksamheten.

Medaljer för klubbmästerskap i natt och dag delades ut till segrarna.



__________________________ __________________________
Roland Bäcklin, mötesordförande Ulf Rask, mötessekreterare

Justeras:

__________________________ __________________________
Marie Lyckebäck Pelle Holm


