Protokoll för Boxholms OK:s årsmöte 2017
Vivåsen 26 januari kl 19.00
Ordförande Kenth Edin hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 1 Upprop och röstlängd
Röstlängden fastställs till 17 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 Roger och Christer Karlsson.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2015
Sekreterare Mats går igenom årsberättelsen avsnitt för avsnitt. De som hittar fel ombeds rapportera
dessa till sekreterare Mats inom en vecka. En slutlig version kommer att läggas ut på hemsidan inom
någon vecka samt tryckas upp i några exemplar.
Kassör Conny Bruhn berättar att 2016 års ekonomiska resultat hamnar på minus 6 900 kr mot ett
budgeterat underskott på 33 000 kr. Det bättre utfallet jämfört med budget förklaras bl.a. av att vi haft
lägre utgifter för anmälningsavgifter och lägre utgifter på ungdomssidan.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2016.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 (se årsberättelse) läses upp av revisor Håkan Tengvall
och godkänns av årsmötet.

§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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§9 Medlemsavgifter 2017
Medlemsavgifterna beslutas att ligga kvar på samma nivå som 2016.
ungdomar t.o.m. 16 år
100 kr
vuxna
200 kr
familj
500 kr

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2017
Kenth Edin och Mats Lönngren går igenom verksamhetsplanen för 2017. Mötet har några mindre
korrigeringar som läggs in i den slutliga verksamhetsplanen. Kassör Conny Bruhn beskriver budgeten
som slutar på ett kalkylerat underskott på ca 32 000 kr och att underskottet balanseras mot uttag ur ORingenfonden.
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

§ 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
Conny Bruhn, Johan Knutsson och 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 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
Årsmötet beslutar omval på Anders Molin (sammankallande) och Anders Montelius.

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

§ 14 Rapporter


Mats Lönngren rapporterar från styrelsearbetet. Vinterns arbete har bestått av planering kring
kommande arrangemang och samtal om hur klubbens organisation ska se ut. Styrelsen
kommer att presentera ett slutligt förslag på kvartalsmötet i april. Styrelsen har också beslutat
att utlysa ett nytt pris – Årets bild. Bilden ska ha anknytning till BOK och till orientering.
Vinnare kommer att utses genom omröstning mellan tre förslag på Skink- och glöggafton.



Anders Molin meddelar att BOK har ansvaret för försäsongslägret för östgötaungdomar den
18-19 mars. Lägret kommer att hållas i Stenbocksskolan i samarbete med OK 64 och Mjölby
OK. Från lördag lunch tom söndag lunch. Exempel på aktiviteter blir hemlängtansorientering,
inomhusorientering och banläggningsträning.
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§ 15 Övriga frågor.


Margaretha Skarp-Runtegen berättar att klädfrågan är igång. Erik Axelsson och Margaretha är
ansvariga för klädfrågan inom BOK. Jennie och Patrik Kleist i MOK kan hålla lager.

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

Boxholm den 12 februari 2017
Mats Lönngren

Kenth Edin

sekreterare

ordförande

Justeras:
Christer Karlsson

Roger Karlsson
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