Protokoll för Boxholms OK:s årsmöte 2016
Vivåsen 28 januari kl 19.00
Ordförande Kenth Edin hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 1 Upprop och röstlängd
Röstlängden fastställs till 22 närvarande röstberättigade medlemmar. (>15 år)

§ 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 Erik Axelsson och Håkan Gustafsson.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2015
Ordförande Kenth går igenom årsberättelsen avsnitt för avsnitt. De som hittar fel ombeds rapportera
dessa till sekreterare Mats 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 2015 års ekonomiska resultat hamnar på minus 69 000 kr mot ett
budgeterat underskott på 55 000 kr. Det något sämre utfallet jämfört med budget förklaras bl.a. av att
vi haft högre utgifter än budgeterat för kartframställning och för anmälningsavgifter. Karl-Johan
Norén menar att det är svårt att utläsa resultatet i resultat- och balansrapporten. Årets negativa
resultat framgår inte tydligt eftersom det är 69 000 kronor som tas från O-Ringenfonden, vilket Conny
förklarar. Styrelsen tar till sig det faktum att den ekonomiska redovisningen kunde varit tydligare och
att det åtminstone bör finnas en kommenterande text i årsberättelsen.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2015.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 (se årsberättelse) läses upp av revisor Håkan Tengvall
och godkänns av årsmötet.

§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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§9 Medlemsavgifter 2016
Medlemsavgifterna beslutas att ligga kvar på samma nivå som 2015.
ungdomar t.o.m. 16 år
100 kr
vuxna
200 kr
familj
500 kr

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2016
Kent Edin och Mats Lönngren går igenom verksamhetsplanen för 2016 och Conny Bruhn beskriver
budgeten som slutar på ett kalkylerat underskott på 27 700 kr och att underskottet balanseras mot
uttag ur O-Ringenfonden. Håkan Gustafsson påpekar att det kan komma att bli höjning av BOK:s
avgift till föreningen Vivåsen på 5 000 kronor. Mötet beslutar att lägga in detta i budgeten för 2016
som alltså kommer att balansera på ett underskott på 32 700 kronor.
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2016.

§ 11 Val


Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av ett år. Årsmötet beslutar omval
på Kenth Edin.



Val av halva antalet (tre) ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Mötet beslutar omval på
Mats Lönngren, Urban Andersson och Margaretha 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. 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.

§ 12 Val av valberedning
Per-Åke Tengvall avgår i valberedningen. Årsmötet beslutar omval på Anders Molin
(sammankallande) och Anders Montelius. Förslag förs fram på andra möjliga kandidater som alla
tackar nej. Beslutas att bordlägga denna fråga och ta upp den på kommande kvartalsmöte.

§ 13 Val av trivselkommitté
På förra kvartalsmötet avgick alla ledamöter i trivselkommittén. Inga ersättare har hittats. Per-Åke
Tengvall för fram förslaget att det ska bestämmas på styrelsenivå vilka arrangemang som ska
genomföras, t.ex. Naturpasset, Metar-KM och Skink- och glögg. Konstateras att Metar-KM kommer att
anordnas i samband med ungdomarnas säsongsavslutning. Viktigast är nu att hitta banläggare till
Naturpasset. Årsmötet beslutar att föra frågan vidare till styrelsen att hantera.

§ 14 Förslag
Inga förslag har lämnats av styrelsen eller inkommit till styrelsen.

§ 15 Rapporter


Mats Lönngren rapporterar från styrelsen. Funktionärer för årets arrangemang har varit en
återkommande punkt. Verksamhetsplan och budget har diskuterats och i samband med detta
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har styrelsen fört vikten av att satsa på nybörjarkurs för både ungdomar och vuxna. Mats ska
åka på kurs om pedagogik och marknadsföring för vuxenorientering.


Johan Knutsson rapporterar att Henrik Fridholm kommer att avsäga sig klädansvaret i BMOL
från och med 2017. I nuläget finns ett klädlager som han anser bör räcka tills vi hittat nytt
klädansvar/ny leverantör.



Johan rapporterar att Mjölby OK har en ny styrelse med Lotta Frisell som ordförande.



Johan rapporterar att det är nära ett avtal mellan Norrköpingsklubbarna och O-Ringen AB
gällande arrangemang av O-Ringen 2019. Vi har visserligen sagt nej till att medverka som
arrangörer, men det kommer finnas möjlighet för enskilda klubbmedlemmar att hjälpa till.



Karl-Johan Norén berättar att Boxholms frågesport genomförs den 12 mars. Han är tacksam
för funktionärshjälp.



Anders Molin berättar att det kommer att bli BMOL-årsmöte under februari.

§ 16 Övriga frågor.


Håkan Gustafsson påpekar att det har varit ett ganska stort medlemstapp i klubben under
senare år, nu är vi 166 och det var bara några år sedan vi var över 200. Håkan menar att det
beror på att det inte skickas ut inbetalningskort som tidigare och att många därför ”glömmer
bort” att betala medlemsavgift. Styrelsen är medveten om problemet och har diskuterat detta
och ser ett behov av att göra om rutinerna. Lena Molin tar upp möjligheten att använda
söndagsturerna som en brygga för att informera om både Naturpass och medlemskap i
klubben. Och om möjligheter till nybörjarkurs. Inga beslut fattas men frågan förs vidare till
styrelsen att hantera.



Lennart Gustafsson tar upp det minskande antalet deltagare på KM-tävlingarna och menar att
det beror på att alltför många tävlingar avgörs omkring Motala. Det blir för långa resor på
vardagskvällar menar Lennart som anser att det är bättre att arrangera KM på kända kartor,
det går att göra rättvist och kommer ändå att ge värdiga KM-vinnare.

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

Boxholm den 31 januari 2016
Mats Lönngren

Kenth Edin

sekreterare

ordförande

Justeras:
Erik Axelsson

Håkan Gustafsson
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