Protokoll för Boxholms OK:s årsmöte 2014
Vivåsen 30 januari kl 19.00
Närvarande: 19 medlemmar i BOK som är röstberättigade (>15 år)

Ordförande Kenth Edin hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 1 Upprop och röstlängd
Röstlängden fastställs till 19 röstberättigade medlemmar.

§ 2 Mötets utlysning
Mötet anser att årsmötet är utlyst på rätt sätt.

§ 3 Dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till mötets ordförande respektive sekreterare väljs ordinarie dito – Kenth Edin och Mats Lönngren.

§ 5 Val av justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljs Gunnar Palmqvist och Lennart Gustafsson.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2013
Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen avsnitt för avsnitt. De som hittar stavfel etc. ombeds
rapportera dessa till sekreteraren inom en vecka. Några synpunkter har kommit in via mejl och dessa
kommer att rättas till i kommande version.
Kassör Conny Bruhn berättar att årets ekonomiska resultat hamnar på minus 6 000 kr mot ett
budgeterat underskott på 27 000 kr. Det positiva utfallet jämfört med budget förklaras bl.a. av att vi
haft lägre utgifter än budgeterat för ungdomsverksamhet och anmälningsavgifter samt att Natt-DM
gav ett större överskott än väntat.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2013.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 (se verksamhetsberättelse) läses upp av ordförande
Kenth och godkänns.
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§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§9 Medlemsavgifter 2014
Medlemsavgifterna beslutas att ligga kvar på samma nivå som 2013.
ungdomar t.o.m. 16 år
vuxna
familj

100 kr
200 kr
500 kr

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2014
Kenth Edin går igenom verksamhetsplanen för 2014 och Conny Bruhn beskriver budgeten som slutar
på ett kalkylerat underskott på 82 700 kr. Styrelsen motiverar det stora underskottet bl.a. med att 2014
är ett jubileumsår med extra kostnader, med inköp av nya SI-enheter och med en ny proffsritad sprintkarta. Dessutom har klubben så pass god ekonomi – över 900 000 kr i likvida medel – att en kalkylerad
förlust är acceptabel. Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
för 2014.

§ 11 Val
Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av ett år. Årsmötet beslutar omval av
Kenth Edin.
Val av halva antalet (tre) ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Mötet beslutar omval på Mats
Lönngren och nyval på Urban Andersson och Margareta Skarp-Runtegen.
Val av två suppleanter för styrelsen, med för dessa fastställd turordning, för en tid av ett år. Mötet
beslutar omval på 1. Bodil Molin och 2. Lena Molin
Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. Mötet beslutar omval på Ingemar Nordström
och Håkan Tengvall, liksom omval på suppleant Roger Karlsson.

§ 12 Val av valberedningen
Årsmötet beslutar omval på valberedningen för en tid av ett år. Ledamöter är Anders Molin
(sammankallande), Per-Åke Tengvall och Anders Montelius.
§ 13 Förslag

Anders Montelius föreslår att fribeloppet för tävlande höjs från 2 000 till 3 000 kronor. Detta
medför inga större ökningar i totala kostnader, men minskar det administrativa arbetet.
Dessutom ger det en signal att det är bra att vi tävlar. Årsmötet beslutar i enlighet med
Anders förslag och fribeloppet är numera 3 000 kronor.
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§ 14 Rapporter


Karl-Johan Norén meddelar att han gjort nya arbetslistor för vinter och vår. Karl-Johan ber
alla att titta om tiderna passar och att de annars får höra av sig. Karl-Johan tackar alla
klubbmedlemmar som utan knot ställer upp för arbetsinsatser.



Håkan Gustafsson meddelar att vi får beröm för det sätt vi sköter centrumstädningen på. Inga
klagomål från något håll – tvärtom.



Håkan Gustafsson rapporterar att det är gubbträff på Vivåsen på lördag, med träning, bastu,
fika och bildvisning.



Kenth Edin meddelar att tävlingsledningen för lång-DM 2014 är nästan färdiga med
tillsättandet av huvudansvariga funktionärer.



Anders Molin meddelar att ungdomskommittén har utflykt till Asbybacken på lördag och
välkomnar alla att hänga på. Ungdomsträningen startar den 22 mars med bl.a. simhallsbesök.



Mats Lönngren meddelar alla att göra reklam för 80-årsjubiléet i april. Det gäller att sprida
budskapet till ”alla” om vi ska nå målsättningen 80 deltagare på Uran Hjärne-kampen.
Anders Montelius meddelar att Kvarn är bokat till rimliga kostnader för övernattning och
mat.

§ 15 Övriga frågor.
Inga övriga frågor att ta upp.

§ 16 Avslut
Ordförande Kenth Edin tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Boxholm den 9 februari 2014
Mats Lönngren

Kenth Edin

sekreterare

ordförande

Justeras:
Gunnar Palmqvist

Lennart Gustafsson
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