Årsmötesprotokoll
Protokollet från årsmötet i Halmstad

Protokoll fört vid Föreningen Gångsupporters årsmöte i Halmstad den 6 april 2003
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Ordföranden Calle Bengtsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
Vid mötet deltog ett 30-tal gångsupporters, och meddelande gavs om att i händelse av omröstning endast
betalande medlemmar kunde deltaga i omröstningen.
Mötets behöriga utlysande godkändes.
Till ordförande för mötet valdes Calle Bengtsson och till sekreterare Elisabeth Wahlström.
Till justeringsmän valdes Jan Olsson och Erik Bengtsson.
Verksamhetsberättelse har sänts ut och godkändes. Förvaltningsberättelse har däremot blivit klar på ett
mycket sent stadium och inte varit tillgängligt för revisor. En ekonomisk översikt delades ut och blev föremål
för diskussion.
Revisor Bertil Sjöberg konstaterade att han ännu inte fått handlingar som gjorde det möjligt att granska
ekonomin men lovade att utföra en sådan granskning så snart han erhållit alla erforderliga handlingar.
I och med att det inte förelåg någon revisionsberättelse kunde ansvarsfrihet för styrelsen inte beviljas i
samband med dagens möte. Medlemmarna beslöt dock att förlita sig på revisor Bertil Sjöbergs granskning
och bevilja styrelsen ansvarsfrihet om och när Bertil Sjöberg godkänner förvaltningsberättelsen.
Styrelsen föreslår en stadgeändring, innebärande att ordförande väljs jämna år och två ledamöter udda år.
Förslaget godkändes.
Till val av ordförande på ett år valdes, på valberedningens förslag, Calle Bengtsson.
Till ledamöter på två valdes, likaledes i enlighet med valberedningens förslag, Börje Hansson och Jerker
Samuelsson.
Till revisorer för ett år omvaldes Bertil Sjöberg och Ulla Dirfeldt.
Till valberedning omvaldes på ett år Ingemar Eriksson och Stig Karlsson.
Beslut fattades om att årsavgiften skulle vara oförändrad: 100 kronor per år alternativt 1000 kronor för
ständig medlem.
Styrelsen föreslår vissa ändringar av stadgarna för att dessa skall anpassas till verkliga förhållanden. Sålunda
föreslås att klubb utbytes mot förening, eftersom benämningen är Föreningen Gångsupporters, och att
Svenska Vandrarförbundet i stadgarna benämns med sitt nuvarande korrekta namn Svenska Gång- och
Vandrarförbundet. Båda stadgeändringarna godkändes.
Styrelsen fick i samband med föregående årsmöte i uppdrag att behandla vissa förslag:
Stadgeändring för att säkerställa viss kontinuitet i styrelsen, se punkt 9 ovan!
Se över antalet t-shirts som finns kvar. Det visade sig att det rör sig om ett 10, tal, och styrelsens förslag var
att styrelsen tillsammans med Lennart Nilsson skulle få i uppdrag att dessa blev använda på bästa sätt, vilket
också blev årsmötets beslut.
Styrelsen hade fått i uppdrag att se över punkt 1 i stadgarna som handlar om föreningens ändamål. Styrelsen
menar dock att en försnävning av ändamålet kan vara olycklig, och årsmötet beslöt att inte göra någon
ändring av punkt 1 i stadgarna.
Ett förslag fanns om att föreningen skulle vara mer generös med sina medel. Frågan ställdes vid förra
årsmötet av Assar Johansson, som tog upp frågan igen vid årets möte. Styrelsen påpekade att det är
årsmötet som beslutar om hur medlen skall användas, men beslut fattades om att frågan på nytt skall tas
upp vid nästa årsmöte.
Förslag kom förra året om att Gångsport med Vandring skall efterlysa idéer, vilket skett under året, men
styrelsen anser att denna efterlysning av idéer behöver intensifieras.

1.

Styrelsen hade två förslag om hur utdelning av medel skulle ske under 2003:

a.

Att som tidigare år 1000 kronor skall utdelas till två ungdomar i samband med SM i Mörbylånga enligt
jurybeslut av jury som styrelsen för Gångsupporters tillsätter. Förslaget godkändes.
Att 100 kronor ges som resebidrag per aktiv i åldrarna 10-20 år vid resa till nationell tävling. Reseavståndet
skall vara minst 10 mil enkel väg mellan klubbadressen och tävlingsplatsen. Den aktive måste ha startad i
tävlingen för att erhålla bidraget. Bidraget utbetalas till föreningen efter ansökan och redovisning av den
tävlandes förening. Årsmötet godkände förslaget men med tilläggen att ansökan skall lämnas efter
tävlingssäsongens slut för året, och att totala betloppet inte får överstiga 20000 kronor – om detta belopp
skulle överstigas sker en procentuell jämkning.
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Inga motioner eller förslag från medlemmar i Föreningen Gångsupporters hade inkommit inför årsmötet.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och uttryckte sin stora glädje över det stora
deltagarantalet vid årets årsmöte och förklarade årsmötet avslutat.
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