Protokoll fört vid Föreningen Gångsupporters årsmöte i Örebro den 12 mars 2011

§1

Fastställande av röstlängd
Mötet beslöt att alla närvarande far delta i mötet, skulle det bli aktuellt med
röstning får endast medlemmar rösta.

§2

Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
Mötet fastslog att så skett.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Calle Bengtsson
och till sekreterare Börje Hansson

§4

Val av iusteringsmän för årsmötets protokoll
Till justeringsmän att justera dagens protokoll valdes
Sven Blomkvist och Roger Magnusson

§5

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Verksamhets- och förvaltningsberättelserna gicks
igenom.

§6

Styrelsens förslag till fördelning av årets överskott
Inget överskott fanns att fördela.

§7

Revisorernas berättelse
Tommy Schill läste upp revisoremas berättelse.

§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Mötet beslöt att fortsätta med stimulanstävlingen enligt tidigare modell.
Mötet beslöt att utdela två stipendier vid SM å 1.000:Mötet beslöt att uppmuntra två ungdomsledare om lämpliga kandidater finns
med 1.000:- var.

§ 10

Fastställa medlemsavgiftens storlek.
Mötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad,
100:- eller 1.000:- för ständigt medlemskap.

§ 11

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till
styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet.
1. Förslag från Leif Kjellgren om att FGS ska ta fram en affisch som gör PR för
Svensk Gångsport.
Mötet beslöt att bidra med max 2.000:- men att det är SGVF:s sak att ta fram en
sådan affisch. Det ska framgå på affischen att Gångsupporters bidragit till
affischen.

,~

2. Förslag från Leif Kjellgren om att FGS betalar prenumerationer av Gångsport
med Vandring till landets lärarhögskolor.
Mötet beslöt att uppdra åt SGVF:s styrelse att GmV sänds till lärarhögskolorna.

§ 12

Övriga frågor
Krav ska ställas till SGVF:s styrelse om att Föreningen Gångsupporters ska
synas i rubrikfihltet på SGVF:s hemsida, inte som nu ligga under “Tävling”

§13

Val av ordförande för en tid av två år (ej aktuellt 2011)

§ 14

Val av två ledamöter för en tid av två år (ej samma år)
Till styrelseledamöter fZSr en tid av 2 år valdes Jerker Samuelsson och Elisabeth
Wahlström.

§ 15

Val av två revisorer för en tid av ett år
Till revisorer för en tid av ett år valdes Tommy Schill och Birger Fält

§ 16

Val av valberedning inför kommande årsmöte
Till valberedning för en tid av ett år valdes Ingemar Eriksson och Leif Kjellgren.

§ 17

Stadgefrågor
På förslag av Tommy Schill beslöts att ekonomiskt underlag ska lämnas till
revisorerna senast 28 februari.
Revisorerna ska vara klara med revisionen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 18

Teckningsrätt
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.
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