Rengsjö SK

Årsmöte 2010-03-14
RSK-lokalen, Rengsjö

Protokoll
1. Röstlängden för mötet fastställdes till 11 stycken.
2. Roland Hedlund valdes till ordförande för årsmötet och Anders Olsson valdes till mötets

sekreterare.
3. Tommy Wallin och Jörgen Skoglund valdes till att jämte mötesordföranden justera

årsmötesprotokollet samt att de även utsågs till rösträknare.
4. Fastställdes att årsmötet hade utlysts på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret godkändes.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret redovisades.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. RSK:s medlemsavgift för 2011 fastställdes till 150: - per enskild medlem och 200: - för

familj.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret godkändes.
11. Fanns inga förslag från styrelsen eller inkomna motioner att behandla.
12. Val av

a) Ordförandepositionen är vakant, inget förslag fanns att behandla. P.g.a. detta begärdes
ett extra Årsmöte. Ett extra Årsmöte kommer att hållas och det kommer att utlysas
inom 14 dagar samt hållas inom 2 månader enligt stadgarna. Kallelse med
föredragningslista kommer att tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
b) Val av ledamöter till styrelsen: Roland Hedlund 2 år, Tommy Wallin 2 år, Stefan
Dagh 2 år, Leif Linck 2 år, Olle Berg 2 år, Bengt Ohlsson 1 år. Kenneth Carlsson
adjungerande ledamot 2 år.
c) Val av suppleanter till styrelsen för en tid av två år, Anders Olsson (förste suppleant)
och Anders Ringsbacka (andre suppleant).
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d) Till revisorer valdes Siw Mickelsson och Sara Skoglund för en tid av ett år.
Suppleanter till revisorerna lämnades vakanta.
e) Sven-Anders Eriksson utsågs till ordförande, och Anders Olsson ledamot i
valberedningen för en tid av ett år.
f) Roland Hedlund valdes till ombud vid SDF-möten och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
13. Övriga frågor

Namnförslag på ny ordförande: Anders Bruce, Lisa Bengtsson, Sonja From, Rolf Olsson,
Yngve Mickelsson.
Finns det en arbetsgrupp för det tilltänkta nybygget av klubbhus? Vem är ansvarig och
driver frågan? Gruppen som träffades i somras ett par gånger får ta ett nytt möte och
diskutera detta, samt även ta med Gunnar Jonsson. Styrelsen tar tag i denna fråga vid
nästa sammanträde.
Tomas Backan har tagit tag i frågan att anlägga en konstgräsplan i Rengsjö. Tomas kallar
till ett möte mellan kommunen, klubben och politiker.
Information utlyses över Rengsjös alla matcher. Detta kommer styrelsen att dela ut i
brevlådorna.
Nästa styrelsesammanträde blir konstituerande möte där vi även diskuterar rutiner och
ekonomiska förhållningssätt.
Vi tackar för Kenth Pettersson för hans tid i styrelsen.
Styrelsen bör bemöta de skrivelser som finns på klubbens hemsida angående bingopotten.
Sven-Anders får det ansvaret. Vi trycker på att styrelsen står helt bakom utroparen och att
alla kan göra ett misstag.
Samma fråga som alltid kom upp. När blir det ny kiosk på IP? Styrelsen tar med sig detta
till kommande sammanträden.

Rengsjö SK

Begäran om att även stadgarna gås igenom på det extra Årsmötet togs upp. Årsmötet
godkände detta.
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