Protokoll för Boxholms OK:s årsmöte 2015
Vivåsen 29 januari kl 19.00
Närvarande: 23 medlemmar i BOK som är röstberättigade (>15 år)

Ordförande Kenth Edin hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 1 Upprop och röstlängd
Röstlängden fastställs till 23 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 Sören Bremer och Urban Andersson.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2014
Sekreterare Mats Lönngren inleder punkten med att be om ursäkt för att fel version blivit upptryckt
till mötet. Den version som ligger på hemsidan är den korrekta. Mats delar ut resultat- och
balansräkning samt ett gällande budgetförslag.
Ordförande Kenth Edin går igenom verksamhetsberättelsen avsnitt för avsnitt. De som hittar fel
ombeds rapportera dessa till sekreteraren inom en vecka. Någon synpunkt har kommit in via mejl. En
slutlig version kommer att läggas ut på hemsidan inom någon vecka samt tryckas upp i några
exemplar.
Kassör Conny Bruhn berättar att 2014 års ekonomiska resultat hamnar på minus 34 000 kr mot ett
budgeterat underskott på 82 000 kr. Det positiva utfallet jämfört med budget förklaras bl.a. av att vi
haft lägre utgifter än budgeterat för jubileumsaktiviteter och för anmälningsavgifter, samtidigt som vi
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haft större intäkter från arrangemang och älgdrev, samt att datoruthyrning inbringat 12 000 kr där vi
inte budgeterat något.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2014.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 (se verksamhetsberättelse) läses upp av sekreterare Mats
och godkänns.

§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§9 Medlemsavgifter 2015
Medlemsavgifterna beslutas att ligga kvar på samma nivå som 2014.
ungdomar t.o.m. 16 år
vuxna
familj

100 kr
200 kr
500 kr

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2015
Kent Edin och Mats Lönngren går igenom verksamhetsplanen för 2015 och Conny Bruhn beskriver
budgeten som slutar på ett kalkylerat underskott på 54 700kr. Styrelsen motiverar underskottet bl.a.
med att 2015 innebär en träningsresa till Spanien där huvuddelen av kostnaderna tas från Arne
Molins och Staffan Runtegens minnesfonder och klubben står för resterande delen av ungdomarnas
kostnader. Dessutom har klubben så pass god ekonomi – över 900 000 kr i likvida medel – att en
kalkylerad förlust är acceptabel. Styrelsen menar att klubben har råd med ett underskott under några
år och att vi bör se det som ett planerat uttag från det stora överskott som O-Ringen gav.
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2015.

§ 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 Conny
Bruhn och Johan Knutsson, samt nyval på Lena Molin.
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 nyval på 2. Sören Bremer.
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.
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§ 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
Inga förslag har lämnats av styrelsen eller inkommit till styrelsen.

§ 14 Rapporter
•

Mats Lönngren rapporterar från styrelsen. Under vintern har arbetet med årsberättelsen och
verksamhetsplan och budget dominerat. Funktionärer för årets arrangemang har varit en
annan viktig punkt.

•

Styrelsen har fått i uppdrag av kvartalsmötet att reda ut vad som gäller för deltagande i
tävlingsklasser i andra grenar än orientering. Slutsatsen är att vi som medlemmar i BMOL får
tävla fritt inom de idrotter som är anslutna till Svenska orienteringsförbundet, dvs.
orientering, MTB-orientering, skidorientering och Preo. Vi kan också ställa upp för BMOL i
motionsklasser i andra idrotter som t.ex. terränglöpning. Om vi ska delta i tävlingsklass i
andra idrotter än de fyra ovan så måste vi emellertid vara medlemmar i en klubb som har
licens för den aktuella idrotten.

•

Karl-Johan Norén, informationskommittén, meddelar att BOK-Info kommer ut med ett
nummer under februari.

•

Karl-Johan delar ut nya arbetslistor. Listan läggs också ut på hemsidan.

•

Karl-Johan rapporterar från ett kommunfullmäktige-möte i Ödeshög att ett 20-tal barn i ÖSK
börjar orientera, under ledning bl.a. av vår egen klubbmedlem Lena Eriksson.

•

Anders Montelius, kartkommittén, meddelar att det är kartträff på Vivåsen lördag den 28
februari då Anders Derebrant berättar om den nya kartritningstekniken.

•

Roger Karlsson, trivselkommittén, berättar att Naturpasset är under planering och att det
också kommer att ske någon vandring under våren

•

Håkan Gustafsson rapporterar att han själv, Anders Molin, Henke Tengvall och Janne
Lindgren har deltagit i banläggarkurs.

•

Margaretha Skarp-Runtegen rapporterar att BMOL-kommittén haft möte om årets program.
Ett datum är spikat redan nu – träningsdag på Omberg den 21 mars.

•

Margaretha rapporterar att det varit damträff i MOK-stugan med många deltagare.

•

Sören Bremer rapporterar att innegympan haft mellan 3-10 deltagare på tisdagskvällarna.
Gympan håller på t.o.m. mars månad.

•

Anders Molin berättar att det är BMOL-årsmöte torsdag den 19 februari på Vivåsen.
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§ 15 Övriga frågor.
Inga övriga frågor att ta upp.

§ 16 Avslut
Ordförande Kenth Edin tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Håkan Gustafsson avtackas av Kenth Edin för sina många år i styrelsen för Boxholms OK.

Boxholm den 2 februari 2015
Mats Lönngren

Kenth Edin

sekreterare

ordförande

Justeras:
Sören Bremer

Urban Andersson
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