NYKÖPING BASEBOLL
Årsmöte den24 mars 2Ot5
Närvarande 11 medlemmar varav 9 är röstberättigade.

Ordförande Lars Andersson hälsar välkomna och öppnar årsmötet.

L. Val av ordförande för årsmötet: Lars Andersson föreslås och väljs till ordförande.
2. Val av sekreterare för årsmötet: Christian Sandström föreslås och väljs till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare: Anna Ström föreslås och väljs tilljusterare och
rösträknare.

4.

Lars Andersson

föredrar hur årsmötet ska utlysas och handlingar göras tillgängliga och

årsmötet bifaller att allt har gjorts enligt stadgarna.

5.

Föredragningslistan presenteras och fastställs. lnga medlemsmotioner har inkommit till
styrelsen.

6.

Verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för 2OL4

a. Ordförande Lars Andersson föredrar verksamhetsberättelsen för årsmötet.
b. Kassör Peter Ström föredrar balans och resultaträkningen för årsmötet.

7.

Revisionsberättelsen över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2014; Revisorernas

berättelse visar att bokföringen är igod ordning" Till och med föredömligt väl gjord!

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014; Ärsmötet

beviljar enhälligt

ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2014.

9.

Fastställande av medlemsavgift för 2OL6; Styrelsens förslag till årsmötet är att behålla

årsavgiften på 100 kr. Årsmötet röstar enhälligt för att behålla årsavgiften på tOO kr.
10. Verksamhetsplan och budgetförslag för 2015; Lars Andersson föredrar styrelsens
verksamhetsplan för 2015 och Peter Ström presenterar styrelsens budgetförslag för
årsmötet. Budgeten är underbalanserad eftersom det finns några större kostnader under
året som belastar budgeten. Det gäller matchtröjor till ungdomslagen och planförbättringar
på Arnöparken. Årsmötet godkänner både verksamhetsplan och budgetförslag.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner;

a.

Styrelsen föreslår att föreningen byter namn

till Nyköping Knights basebollklubb.

att skydda lagnamnet Knights vill styrelsen föra in det i klubbnamnet, på så sätt

För

hindras andra föreningar i Nyköping att använda ordet Knights i lagnamn eller

klubbnamn. Årsmötet bifaller förslaget och namnbytet röstas enhälligt igenom.
L2. Val av:

a.

Föreningens ordförande för en tid av ett år; valberedningens förslag är Roger Bille
och årsmötet väljer Roger Bille till föreningens ordförande.

b.

Val av ledamot för en period av två år; Valberedningen föreslär omval av Peter Ström

och årsmötet väljer Peter Ström som ledamot på två år.

c.

Val av ledamot för en period om två år; valberedningen föreslår Lars Andersson som

ledamot och årsmötet väljer Lars Andersson som ledamot på två år.

d.

Fyllnadsval av ledamot för en period av ett år; Valberedningen har ingen kandidat
men årsmötet föreslår Titus Fagerlund som ledamot. Titus Fagerlund väljs av

årsmötet till ledamot på ett år.

e.

Val av suppleant för en period av två år; valberedningen föreslår omval av Jimmy
Lindell och årsmötet väljer Jimmy Lindell på två år.

f.

Val av revisor för en period av ett år; valberedningens förslag är omval av Magnus
Ekman och årsmötet väljer Magnus Ekman för ett år. En revisorssuppleant saknas

och årsmötet godkänner det då inga förslag finns på årsmötesdagen.

g.

Val av valberedningens ledamöter på ett år; Peder Grahn föreslås vara

vatberedningens ordförande och Rikard Kindbom ledamot. Peder Grahn är
sammankallande. Årsmötet väljer Peder Grahn och Rickard Kindbom till valberedning

för ett år.

h.

Val av ombud till DF-, SDF-, och SF-möten där föreningen har rätt att representera
med ombud. Styrelsen får i uppdrag att skicka representanter

till nämnda möten.

13. Årsmötet avslutas av ordförande Lars Andersson och i samband med det avtackas
styrelse leda möter som avsluta r sina u ppd rag i fö reningen.
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