Protokoll årsmöte Nyköping Baseboll 23 mars 2010 på restaurang O´Learys

1. Ordförande Lars Andersson öppnade mötet och därefter fastställande av
röstlängd. Efter att mötet godkänt Jesper Fahlgren ( blir 15 år under 2010) som
röstberättigad, fastställdes röstlängden till 8 .
2. Till ordförande för mötet valdes Lars Andersson och till mötessekreterare
valdes Per Fahlgren.
3. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Erik Kaill.
4. Mötets behöriga utlysande. Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslista. Under punkt 12 c ett tillägg: *val av 1
styrelsesuppleant på en tid av 1 år. Dessutom under punkt 11 redovisas klubbens
antidopingpolicy mm. Efter dessa tillägg, fastställdes föredragningslistan.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredrogs
av ordföranden
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret föredrogs av kassör Peter Ström.
7. Revisorernas berättelse föredrogs av Erik Kaill. Ansvarsfrihet för styrelsen
föreslogs.
8. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter. För 2011 är styrelsens förslag 100 kronor i
medlemsavgift. Mötet antog detta förslag.
10. Verksamhetsplan för 2010 gicks igenom av ordföranden. Budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret, föredrogs av Peter Ström.
Verksamhetsplan samt budget fastställdes av mötet.
11. Det fanns inga inkomna motioner. Styrelsens förslag till föreningens
antidopingpolicy, resepolicy och värdegrund, antogs av mötet.
12. Val av:
a. Till ordförande för en tid av 1 år valdes Lars Andersson

b. Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Charina Nilsson och Christian
Sandström
c. Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av 1år. Till denna post valdes Per
Fahlgren.
* Fyllnadsval av en suppleant till styrelsen för en tid av 1 år. Till denna post
valdes Jesper Fahlgren.
d. Val av revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. Till revisor valdes Erik
Kaill, till revisorsuppleant valdes Mikael Lundkvist.
e. Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, valdes Gustav Widstrand
(ordf) och Jimmy Lindell.
f. Beslut om val av ombud till DF-,SDF- och SF-möten, överläts till styrelsen
att fatta beslut om.
13. Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.
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