Årsmöte Nyköping Baseboll den 18 mars 2014 på Tessinskolan
Närvarande: Lars A, Peter S, Christian S, Dennis MH, Jimmy L, Samuel N, Daniel B, Anna S
Mötets öppnande av ordförande Lars A
1. Fastställande av röstlängd för mötet, 7 röstberättigade medlemmar, Daniel beviljas också
rösträtt.
2. Val av ordförande och sekreterare, Christian föreslås och väljs.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare, Anna S och Daniel föreslås och väljs.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt:
Årsmötet är utlyst till Nyköping Basebolls medlemmar i rätt tid.
5. Fastställande av föredragningslista:
Punkten 12c ändras till val av suppleant för styrelsen för en tid av ett år.
6.a Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.
Lars föredrar verksamhetsberättelsen för årsmötet.
6.b Styrelsens förvaltningsberättelse för 2013.
Peter S redovisar föreningens balans och resultaträkning. Året har lämnat ett överskott på 32
378,38 kr, där Förbundsmötet och Eurocadets bidrar med 14000 kr.
7. Revisionsberättelse:
Revisorsberättelsen läses upp för årsmötet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser:
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2015:
Styrelsens förslag på oförändrade avgifter fastställs.
10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsplan och behandling av
budget för 2015
Budgeten är beroende av att föreningen har ett lag i södra seniorserien och de kostnader
som belastar föreningen. Budgeten är tillfälligt underbalanserad, för byggnationer på

planerna där vi har fått bidrag för halva jobbet och vår egen andel ska ut under året.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag till budget.

11. Behandling av inkomna förslag och motioner: Inga har inkommit.
12. Val av
a. Föreningens ordförande om ett år; Lars A väljs av årsmötet till ordförande på ett år.
b. Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år; Christian väljs för ytterligare två år och
Daniel Berglöf väljs för två år.
c. Suppleanter i styrelsen; Anna Ström väljs för två år och Jimmy Lindell på fyllnadsval på ett
år.
d. revisor jämte suppleant för en tid av ett år; Magnus Ekman väljs till revisor, suppleant
saknas
e. ledamöter av valberedningen av ett år: Samuel Namér och Titus Fagerlund där Samuel är
ordförande.
13 övriga frågor
* Protokollförarutbildning den 5 april i Nyköping, alla spelare förväntas delta
* Landskamp med seniorlandslaget i Nyköping den 20 juli.

Lars Andersson avslutar årsmötet
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