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Föreningsstämma 2018
Protokoll fört vid Grup d ́ Esplai Montgó Petancas ordinarie
årsmöte den 15 november 2018

Plats och tid: Restaurang Gran Sol, Calpe. klockan 12.00
Närvarande: 32 röstberättigade, inga fullmakter.
§ 1.

Öppnande av stämman
Ordförande Jösta Björling förklarade det ordinarie årsmötet öppnat. Närvarande var 32
medlemmar av 63.

§ 2.

Hedersmedlem och parentation
Lars Högström förärades hedersmedlemstiteln. Parentation hölls för TorsAmi Waller, Ulla
Ström och Birgit Zachrisson som under det under det gångna året avlidit.
En hälsning till årsmötet från Bertil Zachrisson lästes upp.

§ 3.

Mötesordförande och sekreterare
Gunnar Mellquist utsågs till mötesordförande och Susanne Dacke till sekreterare.

§ 4.

Behörig kallelse
Stämman fastslog att mötet sammankallats i behörig ordning.

§ 5.

Röstlängd
Beslöts att närvarolistan används vid behov som röstlängd i stämman.

§ 6.

Dagordning
Stämman godkände dagordningen.

§ 7.

Justeringsmän
Att jämte ordförande justera årsmötets protokoll utsågs Lars Magnuson och Elisabeth
Mellquist.

§ 8.

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen har skickats ut till alla medlemmar och ingen hade frågor eller
synpunkter på den.

§ 9.

Årsredovisning
Bokslutet godkändes av stämman.

§ 10.

Revisionsrapport
Jösta Björling läste upp revisor Curt Möllhagens revisionsberättelse. Han framhöll att
räkenskaperna är omsorgsfullt förda och finner ingenting i protokoll eller
verksamhetsberättelse som strider mot föreningens stadgar. Han rekommenderar årsmötet
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§ 11.

Ansvarsfrihet
En enhällig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12.

Medlemsavgiften
Efter kassörens presentation av budgeten bestämde stämman enhälligt att årsavgiften ska
vara 15 €. Det är en höjning med 2 € från föregående år.
Medlemsavgiften ska betalas in på vårt konto hos Deutsche Bank;
IBAN: ES5500190132954010020336
BIC: DEUTESBB
Är detta inte möjligt kontakta kassören för annat tillvägagångssätt.
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§ 13.

Budget
Årsstämman godkände budgeten inklusive de ändringar som den höjda årsavgiften
medför.

§ 14.

Val av styrelse och suppleanter
Peter Bayer presenterade valberedningens förslag till styrelse och suppleanter. Stämman
beslutade enligt valberedningens förslag:
Styrelse:
Jösta Björling, ordförande
Mayte Welander, vice ordförande
Ann Malmberg, kassör
Frans G Engren, ledamot
Björn Arneson, suppleant, webbmaster
Sekreterare

omvald till årsmötet 2019
omvald till årsmötet 2020
omvald till årsmötet 2020
omvald till årsmötet 2019
omvald till årsmötet 2019

Nedanstående är sedan tidigare valda till årsmötet 2019:
Anneli Revland, ledamot
Barbro Schlingmann, suppleant
Marie-Louise Nilsson, suppleant
Regitze Jørgensen, suppleant
§ 15.

Val av revisorer
Curt Möllhagen, revisor
Christina Hohlt revisorssuppleant

§ 16.

Val av valberedning
Peter Bayer
Svend Erik Ladefoged

§ 17.

Firmateckning
Mötet godkände att föreningens firma tecknas av kassören och ordförande var för sig i
löpande ärenden samt i övriga ärenden av ordförande och kassör gemensamt.

§ 18.

Övriga frågor
Jösta Björling informerade att han tillsammans med Björn Kollberg varit i kontakt med
Jávea kommun angående flytten till Pinosol. Kommunen informerade då om att vår
förening tills vidare får vara kvar vid våra nuvarande banor. Vi avvaktar närmare besked
från kommunen om vår kommande hemvist.
Årsstämman gav Bosse Westerblad i uppdrag att med en spansktalande medlem kontakta
mannen som ansvarar för köket vid våra nuvarande banor i Javea. Detta för att eventuellt
komma överens om ett samarbete med vår förening för att vid vissa tillfällen kunna erbjuda
förtäring.

§ 19.

Mötets avslutades klockan 13.00

omvald till årsmötet 2020
vald till årsmötet 2020

Vid protokollet:
___________________________________
Susanne Dacke, sekreterare

__________________________________
Gunnar Mellquist, mötesordförande

Justeras:
_____________________________________
Elisabeth Mellquist

__________________________________
Lars Magnuson

