Protokoll från årsmöte Nyköping Baseboll den 29 mars 2011
1. Ordförande Lars hälsar välkommen
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet:
Christian Sandström, Lars Andersson, Jimmy Lindell, Tommy Lindell, Adam Lowert, Pierre Mark
Hammar, Dennis Mark Hammar, Martin Ström, Peter Ström

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Lars Andersson valdes till ordförande och Christian Sandström valdes till sekreterare

3. Dennis Mark Hammar är protokolljusterare och rösträknare

4. Mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslistan
‐ punkt 12c byter rubrik

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
Verksamhetsberättelsen föredras av ordförande Lars Andersson. Övriga mötesdeltagare fick en
kopia. Flera positiva utvecklingsområden lyftes fram, bland annat en fin upphämtning mot Alby.

6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för 2010
Resultatet föredras av kassör Peter Ström, en tydlig genomgång av budgetposter förklarades för
mötets deltagare. Summan av klubbens tillgångar var vid utgången av 2010: 19086,70 kr.

Föreningens medlemmar uppmanas att jobba med sponsring via de kontakter som vi har via arbete
och andra företagskontakter.

7. och 8. Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet.
Föreningens revisor har funnit bokföringen och kassahållningen fanns i god ordning. Revisor Erik Kaill
föreslår årsmötet att styrelsen lämnas ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästföljande år.
Peter förklarar reglerna kring medlemsavgiften och spelaravgiften. Årsmötet beslutade att
medlemsavgiften för 2012 blir oförändrad på 100 kr.

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets
och räkenskapsåret.
Årsmötet gick igenom verksamhetsplanen och den föreslagna budgeten. Planen och budgeten kunde
fastställas av årsmötet.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Inga inkomna motioner fanns och frågan lämnades.

12. Val av

- a. föreningens ordförande för en tid av ett år
Valberedningen föreslår Lars Andersson, årsmötet har inga andra förslag att ta ställning till och
väljer Lars Andersson till ordförande.

- b. två ledamöter för en tid av två år (ersätter Per Fahlgren och Peter Ström)
Valberedningens förslag är Dennis Mark Hammar och Peter Ström. Årsmötet har inga egna
förslag och väljer därför Dennis och Peter till ledamöter.

- c. suppleanter till styrelsen för en tid av 2 år (2 st)
Årsmötet väljer Conny Nyman och Martin Ström till suppleanter till styrelsen.

- d. revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
Valberedningen har inga förslag på revisor och suppleant. Ordförande har kontaktat sittande revisor
Erik Kaill om han vill fortsätta, vilket han vill. Årsmötet väljer Erik till revisor. Årsmötet föreslår Adam
Lowert som revisorssuppleant. Årsmötet väljer Adam till suppleant.

- e. ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.
Årsmötet föreslår Jimmy Lindell och Pierre Mark Hammar till valberedning. Pierre väljs som
valberedningens ordförande.

13. Mötet avslutas av Lars Andersson.

__________________________

___________________________

Sekreterare Christian Sandström

Justerare Dennis Mark Hammar

