Protokoll fört vid Föreningen Gångsupporters årsmöte i Borås 10 april 2010.
§1

Ordförande Calle Bengtsson förklarade mötet öppnat.

§2

Röstlängd fastställdes. 18 medlemmar närvarande samt några extra.

§3

Konstaterades att mötet utlysts på behörigt sätt.

§4

Ordinarie ordförande Bengtsson utses leda mötet och Ingemar Eriksson,
Gimo, som sekreterare.

§5

Att justera protokollet valdes Åsa Njurling och Börje Hansson.

§6

Viss diskussion uppstod runt förvaltningsberättelsen och det faktum att
styrelseledamöter lånat ut pengar till en solid förening. Förklaring gavs.
Styrelsens redovisning godkändes. Uppgiften att föreningen har 79
medlemmar skrivs in i protokollet.

§7

Styrelsen föreslår att 2009 års resultat överförs i ny räkning och årsmötet
beslutar så.

§8

Tommy Schill föredrog revisorernas berättelse.

§9

Arsmötet följde revisorers förslag och beviljade ansvarsfrihet för 2009.

§10

Verksamhetsplan för 2010 utgörs av aktivitetstävling, stipendier och
spelverksamheten enligt tidigare modell. Medlemsavgiften behålls oförändrad.

§11

Inga förslag från medlemmar hade inkommit inom 30 dagar före årsmötet.
En diskussion inleddes om tiden ska kortas till 15 dagar till kommande år.
Ordförande beskrev att Birger Fält har i uppdrag att återrapportera hur
SGVF hanterar bidraget (75000 kr) till 0S2012 enl. AM 2009 §16.
Ordförande delade ut diplom och bidrag för aktivitetstävlingen 2009.
En diskussion uppstod om vad som är sanktionerade tävlingar som
medräknas av GS. Beslutet blir att GS beaktar tävlingar som finns i SGVF
program vid SGVF förbundsmöte/gångting..
Hemsida. SGVF har åsikten att spelverksamhet inte är lämplig ha på sin
hemsida. Styrelsen hanterar frågan under 2010.

§11.1
§11.2
§11.3

§11.4

§12

Val av ordförande 2 år. Calle Bengtsson omvaldes. (Stad garna:orciförancie valjs
jämna år för en tid av två år.)

§13

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

§14

Till valberedning valdes Ingemar Eriksson och Christer Grunder.

§15 Stadgefrågor.
§15.1 Vissa problem uppstår för GS då SGVF ändrar intervall för förbundsmöte
till 2 år intervall. Förslag reses att GS har årsmöte vid förbundsmöte samt vid
det Gångting som hålles däremellan. Det är oklart när på året Gångting hålls.
Revisor Tommy Schill föreslår att styrelsen ända avkrävs en årsredovisning
till 1 mars och revision klart 31 mars vilket är lika med SGVF. Detta blir
årsmötets beslut.
§ 15.2 Styrelsen rar i uppdrag att studera protokollen från föregående årsmöten,
jämföra med stadgar och tillse att hela styrelsens mandattider ej tar slut
samtidigt.
§ 15.3 Varseltid för motioner enligt §11 ovan ffirkortas till 14 dagar.
§16

Årsmötet avslutades.
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