PROTOKOLL (1/2)
Årsmöte
27.04.2016
BADMINTONKLUBBEN SMASH, MARIEHAMN rf
Mariehamn
www.badminton.ax

ÅRSMÖTE
Tid: 27.04.2016 kl. 18.15
Plats: Bollhalla, Mariehamn
Närvarande: Henrik Söderling, Rickard Lindblom och Jonas Holmström. Mikael
Sandholm och Peter Boman.
1. Mötets öppnande
Jonas Holmström öppnade mötet kl 18.15.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt två protokolljusterare
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Jonas Holmström till
protokolljusterare Henka och Peter.
3. Konstaterande av mötetes laglighet
Enligt klubbens stadgar sker kallelse till klubbens årsmöte genom
skriftlig kallelse till medlemmarna eller genom annons i en på orten
utkommande tidning senast sex (6) dagar före mötet.
Årsmötet har annonserats på Facebook sex dagar innan mötet.
Kallelsen har även funnits på klubbens hemsida. Därav konstateras
mötet vara lagenligt sammankallat.
4. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslutet och
verksamhetsgranskningsberättelse
Styrelsens ordförande föredrog årsberättelsen, bokslutet och
verksamhetsgranskningsberättelsen.
5. Fastställande av bokslutet
Styrelsen föreslår att bokslutet fastställs. Förslaget godkändes
enhälligt.
6. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Beslöts att ansvarsfrihet beviljas för den avgående styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift
Beslöts att medlemsavgiften är 10€ för juniorer och 15€ för seniorer.
8. Val av ordförande för styrelsen 2016
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Valet av ordförande sköjts upp till konstituerande möte.
9. Val av fem (5) övriga styrelseledamöter samt två (2) styrelsesuppleanter 2016
Till styrelseledamöter valdes enhälligt Henrik Söderling, Rickard
Lindblom och Jonas Holmström.
Till styrelsesuppleanter valdes Mikael Sandholm och Peter Boman.
10. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren 2016
Till verksamhetsgranskare valdes Bror Myllykoski. Suppleant utses
senare.
11. Val av medlemmar till klubbens tävlingskommitté 2016
Ingen tävlingskommitté utsågs
12. Val av ombud till Finlands Badmintonförbunds årsmöte 2016
Inget ombud valdes då vi avser går ur förbundet.
13. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som deltagit i mötet och förklarade mötet
avslutat kl. 18.25
Intygar
______________________________
Mötesordförande

_____________________________
Sekreterare

Vi har granskat mötets protokoll och konstaterat att det motsvarar mötets förlopp.
_____________
Datum
_____________________________
Henka

______________________________
Peter
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