Årsmötesprotokoll 2008-03-13
§1 Val av ordförande och sekreterare till årsmötet. Lars Wassenius valdes till ordförande
och Hans Gabrielson valdes till sekreterare för årsmötet.
§2 Årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet konstaterades vara behörigt utlyst.
§3 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
§4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare. Staffan Jägerstedt och Eva Solin
valdes.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport. Magnus Järnefors föredrog
verksamhetsberättelsen. Olle Sjölund föreslår att kommunalmästerskap i pistolskytte
införs. Birgit Andersson föredrog kassarapporten. 2007 års resultat visar ett överskott på
96631 kr och 61 öre.
§6 Revisorernas berättelse. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§7 Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§8 Val av ordförande för ett år. Valberedningens förslag är Magnus Järnefors som valdes
som ordförande.
§9 Omval Birgit Andersson, Hans Gabrielson och Birgit Andersson förslogs för omval
och valdes.
§10 Birgit Lövenberg och Irma Knutila kvarstår. Åse Westlund föreslås som nyval och
valdes till ordinarie ledamot. Två suppleanter föreslogs, Anna Granell och Ann Ahlstedt
valdes.
§11 Seth Nilsson och Marie Lööw valdes som revisorer. Ingrid Johansson valdes som
revisorssuppleant.
§12 Valberedning. Ruben Aranda, Olle Sjölund och Barbro Broo valdes som
valberedning.
§13 Fastställande av arvoden. Styrelsens förslag är 100 kr per styrelseledamot och möte
vilket beslutades.

§14 Fastställande av årsavgift. Fastställdes till 100 kr per år.
§15 Inkomna motioner. Fyra motioner har inkommit från Rolf Wrelf. Magnus Järnefors
föredrog svar muntligt. I föreningens stadgar anges att motion ska inlämnas före den 1
januari. Styrelsens förslag är att kallelse till årsmötet ska gå ut innan den 1 januari.
Verksamhetsberättelsen ska finnas tillgänglig på hemsidan senast en vecka innan
årsmötet. Huvudpunkten på årsmötet anser styrelsen vara årsmötet. Punkt 3 angående
KM-mästerskapen. Styrelsen har tagit reda på via SKIMFs tävlingskommitté att samtliga
förslag har verkställts, då dessa önskemål kom fram vid förra årsmötet.
Punkt 4 Utbud. SKIMF ser ett minskat utbud och kommer att minska utbudet. STAR har
anslutit sig till Korpen och därigenom kan utbudet utökas. Inbjudan får enligt stadens
regelverk inte utsändas via stadens intranät. Punkt 1 beslutades enligt styrelsens förslag.
Punkt 2 beslutades enligt styrelsens förslag efter votering. Punkt 3 beslutades enligt
styrelsens förslag efter votering. Punkt 4 beslutades enligt styrelsens förslag efter votering.
§16 Inga ärenden har inkommit.
§17 Övriga frågor. Tennis har bidragit till många poäng och är en stor aktivitet inom
föreningen . Med hänvisning till föreningens överskott yrkas att styrelsen undersöker
möjligheten att fortsätta med tennis samt för vidare till SKIMF att dubbelturneringen
fortsätter. Beslutas att styrelsen får i uppdrag att föra dessa frågor vidare. För pistolskytte
beslutas att styrelsen får samma uppdrag.
Årsmötet avslutades klockan 1900

