Protokoll för Boxholms OK:s årsmöte 2018
Vivåsen 1 februari 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 Peter Laudon och Ingrid Norén.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2017






Ordförande Kenth går igenom årsberättelsen avsnitt för avsnitt. De som hittar fel ombeds
rapportera dessa till sekreterare Mats inom en vecka. En slutlig version kommer därefter att
läggas ut på hemsidan.
Kassör Conny Bruhn berättar att 2017 års ekonomiska resultat hamnar på plus 40 000 kr mot
ett budgeterat underskott på ca 30 000 kr. Det positiva utfallet jämfört med budget förklaras
bl.a. av att vi haft lägre utgifter för anmälningsavgifter och lägre utgifter på ungdomssidan,
samt att arrangemangen under året gett mer än budgeterat. Karl-Johan Norén frågar varför
städningen gett mindre än tidigare år vilket Conny förklarar med att ägarbytet av
Centrumfastigheten gjort att betalningsrutinerna inte följts och 12 000 kr för 2017 kommer
därför att komma in under 2018.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för
2017.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 (se årsberättelse) läses upp av revisor Håkan Tengvall
och godkänns av årsmötet.
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§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9 Medlemsavgifter 2018
Medlemsavgifterna beslutas att ligga kvar på samma nivå som tidigare.
ungdomar t.o.m. 16 år
100 kr
vuxna
200 kr
familj
500 kr

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2018
Kenth Edin och Mats Lönngren går igenom verksamhetsplanen för 2018, se vidare årsberättelsen.
Kassör Conny beskriver budgeten som slutar på ett kalkylerat överskott på ca 1 300 kr. Mötet beslutar
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.

§ 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 av
Mats Lönngren, och nyval av Bodil Molin. I nuläget saknas kandidat till den 7:e posten i
styrelsen och efter diskussion beslutar årsmötet att posten tills vidare får vara vakant och tas
upp på kommande kvartalsmöte.



Val av två suppleanter för styrelsen, med för dessa fastställd turordning, för en tid av ett år.
Mötet beslutar omval av 1. Sören Bremer och nyval av 2. Roger Karlsson.



Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. Mötet beslutar omval av Håkan
Tengvall och nyval av Anders Montelius. Nyval av suppleant Margaretha Skarp-Runtegen.

§ 12 Val av valberedning
Årsmötet beslutar nyval av Karl-Johan Norén (sammankallande) och Jan Lindgren. Till tredje person i
valberedningen sökes en dam, helst rekryterad till kommande kvartalsmöte.

§ 13 Förslag


Inga förslag har inkommit till styrelsen.



Styrelsen har lagt fram ett förslag till årsmötet att tills vidare ta bort taket för fribelopp på
anmälningsavgifter, för att på så vis ”premiera” dem som tävlar flitigt. Förslaget godtas av
årsmötet, vilket innebär att klubben tills vidare står för alla anmälningsavgifter till
orienteringstävlingar. På frågan om O-ringen ingår så kommer mötet snabbt fram till att så är
fallet – beslut om detta har fattats tidigare. Likaså ingår Veteran-OL och Höglands-OL och de
som gör anspråk på att klubben betalar dessa avgifter kommer i efterhand till Conny med en
begäran.
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§ 14 Rapporter


Anders Molin meddelar att BMOL kommer hålla årsmöte under februari, troligen i Mjölby.



Johan Knutsson rapporterar att han varit på SOFT:s kartkonvent som var innehållsrikt. Johan
rapporterar kort om att ny laserscanning kommer att genomföras över Sverige och att vi
sannolikt kommer att ha tillgång till nya data inom ett par år, troligen kostnadsfritt.
Sprintnormen genomgår en revidering och även skogsnormen kommer att ändras en del.



Håkan Gustafsson uppmanar klubbens skogskarlar att betala strumpavgiften.



Johan Knutsson rapporterar från gårdagens midvinterduell i Strålsnäs som hade cirka 30
deltagare i det ganska dåliga vädret. Banorna signerade Erik Axelsson fick beröm.

§ 15 Övriga frågor.


Sekreterare Mats berättar att en reviderad organisationsplan ska läggas upp på hemsidan för
påsyn. De som har kommentarer kring planen tar kontakt med styrelsen.



Håkan Gustafsson påpekar att Söndagsturer och Långsvängar bör finnas med i kalendern på
klubbens hemsida. Mats ska meddela webbmaster Urban detta och uppmanar samtidigt alla
att själva ta kontakt med webbmaster så fort de har synpunkter på hemsidan. Det är alla
klubbmedlemmar tillsammans som skapar en väl uppdaterad och heltäckande hemsida.

§ 16 Avslut




Ingrid Norén vill att det ska föras till protokollet att årsberättelsen är mycket fin. Styrelsen
tackar för de värmande orden.
Ordförande Kenth Edin avtackar Margaretha Skarp-Runtegen med en stor blombukett för
hennes styrelsearbete under de senaste fyra åren.
Kenth tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Boxholm den 2 februari 2018
Mats Lönngren

Kenth Edin

sekreterare

ordförande

Justeras:
Peter Laudon

Ingrid Norén
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