1(4)

Föreningsstämma
Protokoll fört vid Grup d ́ Esplai Montgó Petancas ordinarie
årsmöte den 20 november 2017.
Plats och tid: Restaurang Monsoon Thai, Jávea klockan 12.
Närvarande: 29 röstberättigade medlemmar, inga fullmakter.
§1.

Öppnande av stämman
Ordförande Jösta Björling förklarade det ordinarie årsmötet öppnat.
Närvarande var 29 medlemmar av 77.

§2.

Hedersmedlem och parentation
Birgit Zachrisson förärades hedersmedlemstiteln. Hon erhåller sin plakett när
hon kommer till Jávea.
Parentation hölls för Christina "Kikki" Ståhlbrandt, Gudrun Ryhming och George
Welander som under det under det gångna året avlidit.

§3.

Mötesordförande och sekreterare
Björn Arneson 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 Gunnar Mellquist och
Ann Malmberg.
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§8.

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

§9.

Årsredovisning
Bokslutet godkändes.

§10. Revisionsrapport
Revisor Kjell Jonsson föredrog revisionsberättelsen. Han framhöll att
räkenskaperna är omsorgsfullt förda och finner ingenting i protokoll och
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
Stämman biföll styrelsens förslag att årsavgiften skulle vara oförändrad, dvs
13 €.
§13. Budget
Styrelsen föreslår i budgetförslaget att man minskar kassan med 480 €
genom att subventionera årsmöteslunchen. Budgetförslaget för 2017-2018
godkändes.
§14. Val av styrelse och suppleanter
Peter Bayer presenterade valberedningens förslag till styrelse och
suppleanter. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
Styrelse:
Jösta Björling, ordförande

vald till årsmötet 2018

Mayte Welander, vice ordförande

vald till årsmötet 2018

Susanne Dacke, sekreterare

vald till årsmötet 2018

Ann Malmberg, kassör

vald till årsmötet 2018
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Anneli Revland, ledamot

omvald till årsmötet 2019

Frans G Engren, ledamot

omvald till årsmötet 2018

Björn Arneson, suppleant och Webmaster

omvald till årsmötet 2018

Barbro Schlingmann, suppleant

omvald till årsmötet 2019

Marie-Louise Nilsson, suppleant

nyvald till årsmötet 2019

Regitze Jørgensen, suppleant

nyvald till årsmötet 2019

§15. Val av revisorer
Curt Möllhagen, revisor

nyvald till årsmötet 2019

Birgitta Peterson, revisorssuppleant

omvald till årsmötet 2018

§16. Val av valberedning
Peter och Tove Bayer

omvalda till årsmötet 2018

§17. Firmateckning
Mötet godkände att föreningens firma tecknas av kassören i löpande ärenden
samt i övriga ärenden av ordförande och sekreterare gemensamt.
§18. Övriga frågor
Årsmötet diskuterade framtida banalternativ. Årsmötet bordlägger frågan till
nästa årsmöte. Styrelsen fortsätter att utforma förslag angående
banalternativ till nästa årsmöte. Föreningen kontaktar borgmästaren Jose
Chulvi och informerar honom och kommunen var vi står idag. För att
medlemmarna ska få ett konkretare underlag för fortsatta diskussioner och
framtida beslut bestämdes att Petancadagen ska äga rum på Piñasol våren
2018. Piñasol är ett av kommunen föreslaget banalternativ.
Ordförande Jösta Björling föreslog att föreningen ska subventionera
årsmötesluncherna i stället för Petancadagarnas luncher. Förslaget antogs
av stämman med acklamation.
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§19. Mötets avslutning
Mötet avslutades med att Lars Magnusson avtackades för allt arbete han lagt
ner på föreningens hemsida.
Kjell Jonsson, revisor i föreningen, avtackades för väl utförd revision genom
åren.
Vivianne Hagner, ej närvarande, kommer att avtackas vid senare tillfälle.

Vid protokollet:

Susanne Dacke
sekreterare

Justeras:

Björn Arneson
mötesordförande

Gunnar Mellquist
justerare

Ann Malmberg
justerare

