Protokoll fört vid Hällesåker IF årsmöte den 12 mars 2017
§ 1
Mötets öppnande.
Ordförande Jonna Svensson hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.
Till mötet kom 10 medlemmar, se bilaga 1.
§ 2
Dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3
Ordförande för mötet.
Jesper Lönn valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4
Sekreterare för mötet.
Jonna Svensson valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5
Justeringsmän.
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Erik Vilhelmsson och Ove Zachrisson.
§ 6
Föregående årsmötesprotokoll.
Årsmötesprotokollet för 2016 godkändes och lades till handlingarna.
§ 7
Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns.
§ 8
Ekonomi.
Styrelsen gick igenom resultat och balansräkning för 2016.
Vi har gjort ett minusresultat på 22.624kr.
Ove lyfter att det hade varit önskvärt att kontera kostnader på de olika lagen och gården
för sig så att det är enkelt att följa vad olika saker kostar.
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Årsmötet ger styrelsen i uppgift att ta fram en budget för 2017 för respektive lag.
Vi har stora kundfordringar. Vi behöver utreda dessa och överväga om det är några som
ska skrivas av.
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.

§ 9
Revisionsberättelse.
Då ingen av revisorerna var närvarande läste Jonna upp revisorernas utlåtande.
Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Årsmötet fastställde revisionsberättelsen.
§ 10
Ansvarsfrihet.
Hällesåker IF styrelse för 2017 beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 11
Ordförande.
Anna Hussfelt valdes till ordförande för Hällesåker IF år 2017. Jonna går in som tf
ordförande fram till augusti 2017.
§ 12
Styrelseledamöter.
Till ordinarie styrelseledamöter valdes
Morgan Svensson
nyval 2 år
Siri Eckerström
nyval 2 år
Jesper Lönn
nyval 2 år
Jonna Svensson
Maria Gustavsson
Marcus Svensson
§ 13
Styrelsesuppleanter.
Till styrelsesuppleanter valdes
Håkan Ulvqvist
Vakant

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

Omval 1 år
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§ 14
Revisorer.
Till revisorer utsåg mötet
Dan Ivarsson
Annika Andersson

1 år omval
1 år omval

§ 15
Revisorsuppleanter.
Till revisorsuppleanter utsåg mötet
Roger Svensson
1 år omval
Vakans
§ 16
Valberedning.
Till att ingå i valberedningen valdes
Ove Svensson
sammankallande
Jesper Lönn
1 år omval

1 år omval

Styrelsen får i uppdrag att hitta ytterligare ledamot till valberedningen under året.
§ 17
Förslag/motioner.
§ 18
Organisation; styrelse, ledare, funktioner och utskott.
Se förteckning över styrelsens organisation i verksamhetsberättelse 2016.
Ny förteckning tas fram för kommande säsong och hemsidan uppdateras.
Jesper Lönn – Fotbollsansvarig
Håkan Ulvqvist - Bordtennisansvarig
Håkan Ulvqvist - Ungdomsansvarig
Kalle, Bertil och Bengt – Gårdsutskott
Marcus, Jesper och Mats - Klippning av gräsplanerna
§ 19
Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår medlemsavgifter för 2017.
Familj (inkl. aktiva t o m 20 år boende hemma) 1000:- familjemedlemskap uppmuntras
Aktiv
300:Aktiv ungdom (under 15 år)
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Stödjande

300:-

Träningsavgift aktiv senior
1400:Träningsavgift aktiv ungdom
600:Styrelsens förslag är att vi höjer medlemsavgiften till 300kr för seniorer och
stödmedlemmar.
Styrelsens förslag är att vi även i år behåller en lägre medlemsavgift för seniorer i
förhållande till träningsavgiften för att de aktiva ska kunna använda sig av
friskvårdsbidrag vilket endast är berättigat till träningsbidrag.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag om medlemsavgift för 2017.
Medlemsavgifter skrivs in på föreningens hemsida.
Styrelsen tar en diskussion kring träningsavgifter på nästa styrelsemöte
§ 20
Firmatecknare.
Mötet beslutade att föreningen tecknas av ordförande och kassör gemensamt, alternativt
styrelsen i sin helhet.
§ 21
Hällesåkersgården.
Vi har ett fuktproblem i bollförrådet som Karl-Axel och Bertil kommer ta tag i under
vår/sommar.
Gymmet är iordninggjort.
Damernas bollförråd är iordninggjort.
Styrelsen har gjort en ansökningsfilm att skicka in till bygglov mfl. för att få hjälp att
renovera dansbanan.
Styrelsen får i uppdrag att göra en bokslutsanalys separat för Gården.
Vi har fått i uppgift att installera ett vattenskydd till följd av vattenskadan. Karl-Axel håller
i detta.
§ 22
Övriga frågor
Styrelsen får i uppdrag att gå igenom varje punkt i resultat och balansräkning och skapa
sig en förståelse för dessa.
Jesper går igenom det gamla medlemsregistret tillsammans med Ove och Karl-Axel.
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§ 23
Avslut
Ordförande Jesper Lönn tackade alla som hade närvarat och avslutade mötet.
Bilagor:
1. Närvaroförteckning
2. Revisionsberättelse

Jesper Lönn
Ordförande

Justeringsman
Erik Vilhelmsson

Jonna Svensson
Sekreterare

Justeringsman
Ove Zachrisson
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Bilaga 1. Deltagare årsmötet:
Maria Gustavsson
Ove Svensson
Morgan Svensson
Siri Eckerström
Marcus Svensson
Jesper Lönn
Jonna Svensson
Håkan Ulvqvist
Erik Vilhelmsson
Ove Zachrisson

6(5)

7(5)

