Protokoll fört vid
Årsmöte
2014-02-24
1. Mötets öppnande.
Ordförande Juha Kupari förklarade mötet öppnat.
2. Mötets behöriga utlysande.
Mötet godkände att kallelse utgått i tid
3. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände förslagen dagordning, se bilaga 1.
4. Upprop av närvarande / lista
En närvarolista skickades runt och fylldes i av samtliga mötesdeltagare. Listan bifogas
protokollet, se bilaga 2.
5. Val av mötesordförande.
Juha Kupari valdes som mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare.
Lars-Göran Norman valdes som mötessekreterare.
7. Val av två justeringsmän.
Mötet valde Lars-Erik Jonsson och Leif Jonsson att justera årsmötets protokoll.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Föreningens verksamhetsberättelse för 2013 lästes igenom och godkändes utan justeringar,
se bilaga 3.
9. Revisionsberättelse 2013
Revisionsberättelsen lästes igenom varefter den godkändes av mötet, se bilaga 4.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
11. Val av ordförande i styrelsen 1 år.
Mötet valde Juha Kupari som ordförande i styrelsen 1 år.
12. Val av sekreterare i styrelsen för 1 år.
Mötet valde Mattias Eriksson som sekreterare i styrelsen för 1 år.
13. Val av en ordinarie styrelseledamot för 1år och 2 år.
Mötet valde Marie Bergström som ordinarie styrelseledamot i 1 år och Lars-Göran Norman
som ordinarie styrelseledamot i 2 år.
14. Val av fyra styrelsesuppleanter i 1 år.
Mötet valde Tommy Nordström, Conny Sjölander, Andreas Holmgren och Jan-Erik Sjölén
som styrelse suppleanter i 1 år.
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15. Val av revisor samt revisorssuppleant för 1 år.
Mötet valde Britt-Inger Jonsson samt May-Britt Norman till revisor respektive
revisorssuppleant för 1 år.
16. Val av valberedning för 1 år.
Mötet valde Lennart Blomqvist, Örjan Berggren, May-Britt Norman och Tomas Sjölén att
sitta i valberedningen 1 år.
17. Val av festkommitté för 1 år.
Till festkommitté valdes Lena Norman (sammankallande), Patrik Skoglund och Inga-Lill
Sjölén.
18. Fastställande av medlems- och hyresavgifter.
Mötet beslutade att medlems- och hyresavgifter ska vara oförändrade under 2014,
nämligen:
Medlemsavgift för enskild 50 kr och familj 100 kr.
Hyra av 2 salar 700 kr (600 kr för medlem), 1sal 400 kr (300 kr för medlem).
Föreningsmöte 200 kr, skolklass 250 kr.
Årshyra för Matfors skoterklubb 9000 kr.
Lägenhetshyrorna bestämdes vara samma som föregående år, 3700 kr.
19. Övriga föranmälda frågor.
Inga föranmälda frågor.
20. Övriga under mötet väckta frågor.
Lennart visade gamla dokument från Vattjoms IK, bl.a en plansch från backtävling 1936.
Ett inramat ex sattes upp på väggen.
May-Britt undrade varför Rude loppisen hölls samtidigt som Vattjoms marknad.
Önskemål fanns om att separera dessa händelser vid eventuell fortsättning av loppis
verksamhet.
Marie hade förslag på att anorndna en bytesmarknad, ex. skidor, skridskor.
Annelie hade förslag på smyckesvisning med försäljning.
21. Mötets avslutande.
Ordförande tackade för det år som gått och avslutade mötet.
Bilagor:
1. Dagordning.
2. Närvarolista
3. Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
4. Revisionsberättelse.

.
________________________
Ordförande Juha Kupari

__________________________
Sekreterare Lars-Göran Norman

________________________
Justerare Lars-Erik Jonsson

__________________________
Justerare Leif Jonsson
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