
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2018; ÅRE SKÄRM – OCH DRAKFLYGKLUBB

2018-01-20

Plats: Holiday Club

Närvarande: Se bilaga 1

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Brett Simson hälsade alla välkomna och därefter läste John 
Lindström upp en minnestext över Lars Anders Johnsson som gick bort under året.

§ 2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Brett Simpson till årsmötets ordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Helena Burholm till årsmötets sekreterare.

§ 4 Val av person att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Jonas Höglund och Mauritz Sjöström till justeringsmän.

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår,2017, 
presenterades för årsmötet, som beslutade att godkänna och lägga dessa till 
handlingarna. Se bilaga 2 och 3. Pål Hammar Rognöy lade till en redogörelse för 
framgångar på tävlingsfronten och dessa finns också sammanfattade i 
Årsberättelsen, bilaga 2.

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017.

§ 9 Val av ordförande 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande.

Årsmötet beslutade välja Helena Burholm till ordförande (1 år).



§ 10 Val av ledamöter

Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter. Jonas Höglund 
anmäldes som sittande ledamot. Har alltså ett år kvar eftersom han valdes för två år 
föregående år. Årsmötet beslutade välja John Lindström (1 år)  och Katrien van 
Cauwenberg (2 år) .

§ 11 Fastställande av antal ledamöter

Årsmötet beslutade fastställa antalet ledamöter i styrelsen till tre.

§ 12 Val av suppleanter för ett år

Årsmötet beslutade välja Mauritz Sjöström och Cecilia Granerot till suppleanter under 
2018.

§ 13 Val av revisor

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor. (1 år)

Årsmötet beslutade välja Lasse Nilsson till revisor.

§ 14 Val av revisorsersättare

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorsersättare. (1 år)

Årsmötet beslutade välja Ernst Ebneter till revisorsersättare.

§ 15 Val av valberedning

Årsmötet beslutade välja  Andreas Florén (sammankallande), Fredrik Lindholm och 
Erik Willners att ingå i valberedningen.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift 2018

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften till  500 kronor/år, dvs samma som 
föregående år.

§ 17 Behandling av inkomna motioner

Kort diskussion om motionerna. Årsmötet beslutade:

att anta stadgeändring enligt förslaget,

att bilda en resekommitté,

att anordna prova-på-aktiviteter,

att bilda en sponsorskommitté,

att anordna en årlig tävling till Lars Anders Jonssons minne. Se bilaga 4; motioner.

§ 18 Övriga frågor

Erik Willners uppmanade årsmötets deltagare att anmäla sig till någon av de olika 
kommittéerna via ett blädderblock i lokalen. 



Årsmötet valde Brett Simpson till representant (vid behov) av hängflygssektionen.

Cecilia Granerot påminde om säkerhetsarbetet, möjligen via en säkerhetsansvarig, 
och frågan skjuts till tillträdande styrelse.

Mauritz Sjöström tog upp en diskussion angående radiofrekvenser och det är också 
något styrelsen via en arbetsgrupp får titta på.

Jonas Höglund berättade att vi skänkt 3000 kronor från klubben till Lars Anders 
Jonssons begravning (blommor) och till Offerdals Hembygdsförening.

§ 19 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötets ordförande:

________________________________

Sekreterare:

________________________________

Justeras:                                                                                          Justeras:

____________________________                      ____________________________


