Årsmöte Nyköping Knights Basebollklubb den 15 mars 2016
Närvarande: Roger Bille, Peter Ström, Daniel Berglöf, Rickard Kindbom, Titus Fagerlund, Anna Ström,
Anna Ulf, Peter Regner, Martin Bille, Anna Bille, Jimmy Lindell, Kjell Tholin.

Roger Bille hälsar välkommen och ger mötet en tillbakablick av året som har gått.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Det är tolv närvarande på mötet, varav tio är röstberättigade.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sittande ordförande förslås, Roger Bille, och han väljs. Sittande sekreterare föreslås, Daniel Berglöf,
och han väljs.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Titus Fagerlund föreslås och väljs av mötet
4. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Mötet finner att så är fallet
5. Fastställande av föredragningslista
Lägger till punkt 12 c) angående ett fyllnadsval.
6. a) Styrelsens Verksamhetsberättelse
Roger Bille går igenom Verksamhetsberättelsen. Den läggs till handlingarna
b) Peter Ström går igenom förvaltningsberättelsen för 2015 (balans- och resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse
Peter Ström läser upp revisorns berättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästföljande år (2017)
Styrelsens förslag är att bibehålla avgiften på 100 kr/medlem. Mötet instämmer med detta och det
beslutas att avgiften ska vara 100 kr/medlem.
10. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhet och räkenskapsår
Roger Bille går igenom Verksamhetsplanen.
Peter Ström går igenom Budgetförslaget för 2016.
Årsmötet fastställer Verksamhetsplan och Budget.
11. Förslag och inkomna motioner
Inga extra förslag eller motioner har inkommit
12. Val till styrelsen
a) Ordförande på 1 år. Valberedningen föreslår Roger Bille. Mötet fastslår detta.
b) Två ledamöter är uppe för omval. Daniel Berglöf och Titus Fagerlund för omval på två år.
Mötet fastslår det.
c) Fyllnadsval efter Lars Andersson som avgår. Valberedningen föreslår Anna Ulf som ledamot
på 1 år. Mötet fastslår det.
d) Suppleanter i styrelsen, i turordning, på 2 år. Anna Ström är uppe för omval. Valberedningen
föreslår Anna Ström som suppleant på 2 år. Mötet fastslår det.
e) Revisorval. Valberedningen förslår Magnus Ekman (sittande) och suppleant Peder Gran.
Mötet fastslår det.
f) Valberedningens ledamöter. Valberedningen föreslår Rickard Kindbom och Peter Regner.
Rickard föreslås till att vara sammankallande. Mötet fastslår det.
g) Ombud till DF-, SDF- och SF-möten. Förslag är att styrelsen utser dessa löpande under
verksamhetsåret. Mötet fastslår det.
13. Mötets avslutande.
Ordförande Roger Bille tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Efter mötet går Roger Bille igenom föreningens projekt som bland annat syftar till att rekrytera nya
spelare.
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