Protokoll fört vid Nyköpings Basebolls årsmöte 2009-03-31 vid O’Learys i Nyköping
Närvarande: Jimmy Lindell, Per Fahlgren, Erik Kaill, David Champy, Peter Ström, Gustav
Widstrand, Lars Andersson, Charina Nilsson och Thomas Nilsson
§1

Röstlängden fastställdes till att samtliga närvarande röstberättigades.

§2

Till mötesordförande valdes Peter Ström och till mötessekreterare Erik Kaill.

§3

Till protokollförare tillika rösträknare valdes Jimmy Lindell.

§4

Mötets utlysning godkändes.

§5

Föredragningslista godkändes.

§6

Redovisningar
a) Interimsstyrelsens kassör, Peter Ström, redogjorde för de administrativa
uppgifter som genomförts sedan föreningen bildades i november 2008.
Föreningen är anmäld för seriespel och registrerad hos kommun och SBSF.
b) Peter Ström redogjorde för föreningens räkenskaper.

§7

Ingen revisionsberättelse har gjorts, men eftersom föreningens omsättning varit
så liten och antalet transaktioner var så få godkändes Peter Ströms redogörelse
som tillräcklig.

§8

Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9

Följande beslutades angående föreningens avgifter:
Medlemsavgift 100 kr per person och verksamhetsår.
Spelaravgift 400 kr per junior (t o m 19 år) och säsong.
Spelaravgift 900 kr per senior (20 år och äldre) och säsong.
Ungdomsspelare som är medlem i samarbetsförening men deltar i NBs matcher
betalar endast avgifter till den egna föreningen.

§10

Framlagd verksamhetsplan godkändes med tillägg om att jobba med
Vaccinering mot dopning och övrig kvalitetssäkring enligt riktlinjer från
Nyköpings Kommun.
Budget godkändes.

§11

Inga inkomna motioner att behandla.

§12

Val
a) Till ordförande för föreningen för en tid av ett (1) år valdes Lars
Andersson.
b) Till ledamöter för föreningen för en tid av två (2) år valdes David Champy
och Peter Ström. Till ledamöter för föreningen för en tid av ett (1) år valdes
Charina Nilsson och Jimmy Lindell. Ansvarsuppgifter inom styrelsen
fördelas vid konstituerande möte.
c) Till suppleanter för föreningen för en tid av två (2) år valdes Thomas
Nilsson och Per Fahlgren.

d)
e)
f)
§13

Till revisor för föreningen för en tid av ett (1) år valdes Erik Kaill och till
dennes suppleant valdes Mikael Lundkvist för en tid av ett (1) år.
Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år valdes Gustav
Widstrand och Kjell Tholin. Gustav Widstrand valdes till ordförande.
Styrelsen får i uppdrag att utse ombud från föreningen inför varje tillfälle.

Övriga frågor.
a) Klubbmärke. Vinnare i den utlysta tävlingen om klubbmärke belönas.
Styrelsen avgör dock vilket alternativ som ska användas som klubbmärke.
b) Peter Ström informerade om läget angående spelplanen vid Rosvalla.
c) Matchdräkter är beställda.
d) Peter Ström informerade om att spelschemat kan komma att ändras.
e) Peter Ström redogjorde för samarbetsavtal med Arnö IF och
juniorfarmarlagsavtal med Stoeryd.
f) Information om domarutbildningar. Första tillfället är den 19 april. Vore bra
om några kunde delta. Både vuxna och ungdomar går bra.
g) Protokollförarutbildningar kommer att genomföras i egen regi.
h) Information om VM den 9-12 september. Peter Ström föreslog att
föreningen kan utnyttja arrangemanget till sponsorvård. Detta överläts till
styrelsen att avgöra.
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