Nyköping Basebolls årsmöte den 8 mars kl. 18.00 på Tessin
Föredragningslista:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Peter Ström, Lars Andersson,
Martin Ström, Adam Lowert Hedlund, Pierre Mark Hammar, Ryan Jurison,
Jimmy Lindell, Conny Nyman, Christian Sandström, Gustav Widstrand,
Jimmy Steen, Dennis Mark Hammar. 12 röstberättigande medlemmar
närvarar.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Sittande ordförande och sekreterare föreslås och fastslås.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Conny N och Jimmy L föreslås och fastslås.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Alla handlingar och en direkt inbjudan har utlysts och publicerats på klubbens
hemsida minst 3 veckor innan årsmötet. Mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Lars läser upp och förklarar verksamhetsberättelsen för årsmötet. Resultat,
arrangemang och utbildningar beskrevs.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Peter föredrar och förklarar årets balans och resultaträkning. Årets resultat 2011
är ett överskott på 11 989 kr och klubbens tillgångar på konto i
Handelsbanken är, 31 dec 2011, 30 975,69 kr.
Det är fortfarande stort behov av medlemmarnas engagemang kring sponsring
och arrangemang. Ingen klubb klarar sig utan att medlemmarna också
skapar intäkter för klubben.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
Adam, i egenskap av revisors suppleant, föredrar revisionsberättelsen och
revisorernas synpunkter på styrelsens arbete.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet röstar enhälligt för att ge styrelsen ansvarsfrihet för förra
räkenskapåret.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästföljande år.
Styrelsens förslag är att gällande avgift på 100 kr kvarstår för 2013. Årsmötet
godkänner och fastställer styrelsens förslag.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Styrelsen presenterar en budget för 2012 med en beräknad omsättning på
73 000 kr. Flera nya sponsorer har tillkommit, främst som personliga
sponsorer till Thomas Dore som gästspelar med oss under säsongen.
Årsmötet fastställer verksamhetsplanen och budgetförslaget.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag från styrelsen och inga motioner har inkommit.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år; Lars föreslås av
valberedningen fortsätta och årsmötet väljer Lars till ordförande för ett år.
b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; Christian förslås av
valberedningen fortsätta och Carina vill inte fortsätta och Conny Nyman
föreslås av valberedningen. Årsmötet väljer Christian och Conny för en
period om två år.
c) Nyval för att ersätta Conny Nymans plats som suppleant, där föreslår
valberedningen Ryan Jurison att sitta i två år. Årsmötet väljer Ryan som
suppleant för en period om två år.
d) revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
Valberedningen föreslår Magnus Ekman som revisor och han är villig att åta sig
uppdraget. Som revisorssuppleant föreslås Adam Lowert Hedlund.
Årsmötet väljer Magnus Ekman till revisor och Adam Lowert Hedlund till
revisorssuppleant för en period om ett år.
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till
ordförande; Förslag på valberedning för ett år är Pierre Mark Hammar och
Jimmy Lindell samt Gustav Widstrand. Årsmötet väljer de föreslagna att
utgöra valberedning för en period om ett år. Pierre Mark Hammar väljs till
ordförande för valberedningen.
f) beslut om val av ombud till DF-, SDF- och SF-möten (och eventuellt andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud); Årsmötet
föreslår att den nya styrelsen får i uppdrag att utse representanter till
möten till DF-, SDF-, och SF-möten.
13. Mötets avslutande.
Ordförande Lars avslutar mötet.

Christian Sandström, sekreterare

Conny Nyman, justerare

Jimmy Lindell, justerare

