Årsmöte Nyköping Knights Basebollklubb den 30 mars 2017
Närvarande: Anna Ulf, Roger Bille, Peter Ström, Anna Ström, Titus Fagerlund, Daniel Berglöf, Jimmy
Lindell, Anna Bille

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Samtliga närvarande är röstberättigade
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Roger Bille föreslås som ordförande och Daniel Berglöf föreslås som sekreterare. Mötet fastslår det.
3 Val av protokolljusterare och rösträknare
Anna Ulf föreslås som protokolljusterare och Anna Ström som rösträknare. Mötet fastslår det.
4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet finner att så är fallet
5 Fastställande av föredragningslista
Mötet fastslår den
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen har varit utskickad och har lästs av samtliga på mötet. Små redaktionella
förändringar föreslås och ska genomföras.
6 b) Styrelsens förvaltingsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
Föreningens kassör går igenom dessa. Föreningens ekonomi ser god ut.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret
Revisionsberättelsen läses upp. Inga anmärkningar finns och Styrelsens föreslås att beviljas
ansvarsfrihet
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet finner att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet

9 Fastställande av medlemsavgifter för nästföljande år
Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för 2018, d v s 100 kr per person. Mötet fastslår det.
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret
Mötet fastslår verksamhetsplanen med ett par redaktionella förändringar. Mötet fastslår
budgetförslaget.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
12 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
Sittande ordförande ställer ej upp för omval. Inga förslag till ny ordförande finns.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
Peter Ström och Anna Ulfs förordnande går ut. Peter Ström och Anna Ulf föreslås och väljs av mötet.
c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två (2) år
Jimmy Lindells förordnande går ut. Jimmy Lindell föreslås och väljs av mötet.
d) Revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val för inte styrelsens ledamöter delta
Magnus Ekman föreslås och väljs av mötet. Suppleant finns inga förslag till.
e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en ska utses till ordförande
Mötet förslår att styrelsen själv får utgöra valberedning för det kommande året. Styrelsens uppdrag
blir att:
1: Hitta och adjungera en person för uppdraget
2: Förbereda valen till nästa årsmöte
3: Förbereda och hitta den nya 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)
Mötet utser löpande vem som ska representera föreningen vid dessa möten.

Eftersom föreningen står utan ordförande läggs följande förslag :
Mötet utser en vice ordförande på det konstituerande styrelsemötet som tillsammans med kassören
blir firmatecknare. Styrelsen behöver sedan arbeta vidare med att hitta en ordförandekandidat och
sedan kalla till ett extra årsmöte där denne utses.
Mötet fastlår förslaget.
13 Övriga frågor
Avgående ordförande Roger Bille avtackas av mötet.
14 Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet
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