Protokoll fört vid Föreningen Gångsupporters årsmöte i Eskilstuna den 4 april
2009
§1

Ordföranden Calle Bengtsson förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

15 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ytterligare 5 personer var
närvarande.

§4

Mötet godkände att dagens möte var behörigt utlyst.

§5, 6

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

§7

Till justeringsmän valdes Leif Kjellgren och Jan Olsson.

§8

2008 års årsmötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§9

Verksamhetsberättelsen för 2008 godkändes.

§10

Den ekonomiska redovisningen var klar så sent att ingen redovisning
fanns att ta ställning till. Dock kunde revisorerna meddela att ett
överskott på 44.000:- förelåg. Mötet beslöt att redovisningen läggs ut
på hemsidan så snart som möjligt

§11

Eftersom den ekonomiska redovisningen kommit revisorerna till del
så sent hade ingen fullständig revision kunnat göras. Revisorerna
hade efter en första överblick inte funnit några oegentligheter varför
man rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.
Dock ska ansvarsfriheten bara gälla om revisorerna, efter att den
ekonomiska redovisningen fullständigt genomgåtts, inte
rekommenderar annat.

§12

Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008
under förutsättning att det som sagts under §11 uppfylls.
Skulle revisorerna inte rekommendera ansvarsfrihet utlyses ett extra
årsmöte att avhållas under SM i Eskilstuna 4-5 juli 2009.

§13

Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Jerker Samuelsson
och Elisabeth Wahlström.

§14

Till revisorer för en tid av 1 år valdes Birger Fält och Tommy Schill

§15

Till valberedning valdes Ingemar Eriksson och Christer Grunder.

§16

Förslag från styrelsen
1 Aktivitetstävlingen där klubbar samlar poäng vid nationella
tävlingar genomförs även 2009. Klubb som deltar med någon
gångare får 5 p sedan 1 poäng ytterligare för varje som startar.
5 poäng till arrangerade förening. Max 1 arrangemang per år får
räknas.
1:sta pris 5.000:- 2:dra pris 3.000:- 3:dje pris 1.000:2 Att 2 x 1.000:- utdelas till två ungdomar vid SM i Eskilstuna.
Att 1 eller 2 stipendier a´1.000:- delas ut till 1 eller
2 ungdomsledare, högst 30 år.
3 Att spelverksamheten fortsätter som tidigare.
4 Att Föreningen Gångsupporters bekostar styrelsens resa till
årsmötet from. 2010 i den mån kostnader inte bekostas av annan.
Förslag från medlemmar
Motion från Leif Kjellgren och Kåre Moen om att föreningen varje
år fram till OS 2012 bekostar resa till en internationell tävling med
hård konkurrens för minst en OS-kandidat.
Mötet beslöt att skänka 75.000 kronor till Svenska Gång och
Vandrarförbundet i samband med dess 75-årsjubileum.
Pengarna disponeras av Tävlingskommitten och ska användas till
satsning på en eller flera gångare med mål att deltaga vid OS i
London 2012.
En plan ska göras upp som visar hur detta mål ska nås.
Löpande återrapportering till styrelsen i Gångsupporters.
Motion från Ingemar Eriksson om att hemsidan ska uppdateras
regelbundet.
På sidan ska finnas information om styrelsens sammansättning,
stadgar, spelregler, protokoll och annat som kan vara av värde att
veta.

Calle Bengtsson sa att delar av detta redan gjorts och att i
fortsättningen kommer hemsidan att uppdateras enligt motionärens
önskan.
§17

Beslut togs om oförändrad medlemsavgift 2010, d.v.s. 100:- eller
1.000:- för ständig medlem

§18

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

§19

Ordföranden tackade de närvarande för en konstruktiv diskussion
och förklarade mötet avslutat.

Eskilstuna 4 april 2009.
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