Protokoll fört vid Föreningen Gångsupporters årsmöte i Stockholm den 21 april 2007
§1

Ordföranden Calle Bengtsson förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes..

§3

13 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ytterligare 2 personer var
närvarande.

§4

Mötet godkände att dagens möte var behörigt utlyst.

§5

2006 års årsmötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Till ordförande för dagens möte valdes Calle Bengtsson och till sekreterare
valdes Börje Hansson.

§7

Till justeringsmän valdes Lennart Nilsson och Åke Mosell.

§8

Verksamhets och förvaltningsberättelserna gicks igenom.
I verksamhetsberättelsen gjordes tillägget att även 2 ungdomsledarstipendier á
1.000:- utdelades vid SM i Göteborg. Maria Bengtsson och Daniel Hermansson.
Mötet noterade också att priserna i stimulanstävlingen som skulle delats ut vid
inomhus-SM i Borås ej utdelats. Detta kommer att ske vid SM i Västerås.

§9

Revisionsberättelsen lästes upp och den hade inga anmärkningar utan
rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2006.

§10

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

§11

Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Jerker Samuelsson och
nyvaldes Elisabeth Wahlström.

§12

Till revisorer på 1 år valdes Bertil Sjöberg och Birger Fält..

§13

Som valberedning omvaldes Ingemar Eriksson och Stig Karlsson.

§14

Beslut togs om oförändrad medlemsavgift 2008, d.v.s. 100:- eller 1.000:- för
ständig medlem.

§15

Styrelsens föreslag var:
att 1.000:- utdelas till två ungdomar vid SM i Västerås.
att även under 2007 utlysa en stimulanstävling för att öka deltagandet vid
nationella tävlingar. Samma upplägg och priser som under 2006.
att 1.000:- delas ut till 1 eller 2 ungdomsledare, högst 30 år.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.

§16

Inga motioner eller förslag hade inkommit.

§17

Till att teckna föreningen var för sig utsågs Jerker Samuelsson och Elisabeth
Wahlström.

§18

Ordföranden tackade de närvarande för ett bra årsmöte och avslutade detsamma.
Stockholm 21 april 2007

________________________
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