Årsmöte Nyköping Basebollklubb den 27 mars 2013

Närvarande: Lars Andersson, Peter Ström, Dennis Mark Hammar, Jimmy Lindell, Titus
Fagerlund, Christian Sandström

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Sex medlemmar är närvarande och Titus
F som är ny medlem medges rösträtt av årsmötet. Ordförande Lars öppnar årsmötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Lars väljs till mötesordförande och Christian
väljs till mötessekreterare.
3. Titus valdes till justerade och rösträknare.
4. Mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställdes, punkt 9 flyttas till punkt 11.
6. a. Lars föredrog verksamhetsberättelsen för årsmötet. Många minnesvärda stunder
återupplevdes.
6.b Peter föredrog styrelsens förvaltningsberättelse, med resultat och balansräkning.
Föreningen är fortsatt vid god hälsa ekonomiskt även om det fortfarande är få medlemmar
som värvar sponsorer.
7. Revisorernas berättelse föredrogs av Peter Ström. Revisionen visade att ekonomin är i
ordning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Styrelsen beviljas av årsmötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
9. Utgår som enskild punkt, ingår i punkt 11.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2013. Seniorerna saknar tränare, tränar två gånger
i veckan på tisdag och torsdag kväll. Kadett-EM är årets stora evenemang för klubben under
året. Budget för 2013 fastställdes av årsmötet.
11. Behandling av styrelsens förslag
- prop 1: styrelsen föreslår medlemsavgiften till 100 kr för 2014. Årsmötet fastställer
medlemsavgiften till 100kr för år 2014.
- prop 2: styrelsen föreslår att den nya styrelsen samråder med Arnö IF kring att samla all
basebollverksamhet i Nyköping i en förening; Nyköping Baseboll.
NB utser en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på hur en sådan process kan gå till,
kartlägga de olika alternativen som finns och sedan bjuda in till samråd i frågan. I
arbetsgruppen ingår: Lars A, Peter S och Jimmy L.
Inga motioner från medlemmarna har inkommit till årsmötet.
12. a. Val av föreningens ordförande för perioden av ett år, valberedningen föreslår omval av
Lars A. Årsmötet väljer Lars A till ordförande av ett år.
12.b. Valberedningen föreslår Peter och Dennis till ledamöter av två år. Årsmötet väljer Peter
och Dennis till ledamöter av två år.
12. c. Valberedningen föreslår Martin Ström som suppleant för en period av två år. Årsmötet
väljer Martin Ström som suppleant för en period av två år.
12. d. Valberedningen föreslår att sittande revisor får fortsatt förtroende i ett år. Årsmötet
väljer Magnus Ekman som revisor för ett år.
12. e. Valberedningen har inte fått några förslag på valberedare. Årsmötet föreslår Jimmy L
och Anna Ström till valberedningen. Jimmy väljs som ordförande.
12. f. Årsmötet beslutar att styrelsen har mandat att utse ombud till distrikts och
förbundsmöten.

13. Övriga frågor; inga övriga frågor har inkommit. En förfrågan om att vara ledare för
Basebollsskolan togs upp.

Lars A avslutar årsmötet!

__________________________
Sekreterare

____________________________
Justerare

