Protokoll fört vid Föreningen Gångsupporters årsmöte i Göteborg den 16 februari 2013
§1

Fastställande av röstlängd
Mötet beslöt att alla närvarande får 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 valdes Elisabeth
Wahlström

§4

Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Sture Anckar och Börje Hansson

§5

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen gicks igenom av Calle Bengtsson och Jerker
Samuelsson

§6

Styrelsens förlag till fördelning av årets överskott
Mötet beslutade att årets resultat läggs i det egna kapitalet

§7

Revisorernas berättelse
Tommy Schill läste upp revisorernas berättelse

§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012

§9

Fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att godkänna den verksamhetsplan som styrelsen presenterade
(bifogas) dock med ett förtydligande att vid samma resultat i aktivitetstävlingen ska
den förening som har haft flest startande tilldömas den högre placeringen. Om det inte
heller utifrån detta kriterium går att skilja föreningarna åt så tilldelas föreningarna
gemensamt placeringen.
Ytterligare ett förtydligande som beslutades var att tidpunkten för att anse tävlingar
som sanktionerade och ingående i aktivitetstävlingen är 1 april varje år.

§10

Fastställa medlemsavgiftens storlek
Mötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad. 100 kr eller 1000 kr för ständigt
medlemskap

§11

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem minst 14 dagar innan mötet
Mötet beslutade att godkänna Dalarnas önskan om att Gångsupporters bidrar med
2000 kronor som pris till stafett tävlingen i samband med Malungsforstävlingen.

§12

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§13

Val av ordförande för en tid av två år
Ej aktuellt 2013 då Calle Bengtsson har ett år kvar på sitt mandat

§14

Val av två ledamöter för en tid av två år
Jerker Samuelsson omvaldes för en tid av två år och Marianne Dahllöf nyvaldes för
samma period

§15

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

§16

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

§17

Stadgefrågor
Inga stadgefrågor fanns

§18

Ordförande tackade de närvarande för en fin diskussion och förklarade mötet för
avslutat.
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