Alingsås Vårgårda Discgolf

Protokoll årsmöte 2022-02-26
Tid och plats:
26 Februari 16:00, Holmalyckan, Alingsås
Närvarande:
Magnus Andreasson
Michael Arnoldsson
Kim Arvidson
Geir Bengtsson
Amy Fredriksson
Emanuel Hedquist
Mats Hjerpe
Clas Johansson
Inge Johansson
Linus Johansson
Oskar Johansson
Rasmus Johansson
Ulf Johansson
Johan Johnsson
Karolina Lundin
Oskar Münter
Svante Möller
Ella Nadolski
Patrik Nadolski
Anton Svensson
Jimmy Svensson
Magnus Öman

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Alla har rösträ .

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Inge valdes ll mötets ordförande och Svante valdes ll mötets sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Johan Johnsson och Magnus Öman valdes.

4. Fråga om mötet har utlysts på rä sä .
Mötet svarade ja.
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5. Fastställande av föredragningslista.
Fastställdes, med ändringen a medlemsavgi er fastställs för 2023.

6. Styrelsens verksamhetsberä else med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Inge gick igenom verksamhetsberä elsen. Mats gick igenom ekonomin.
Vi har i stort se uppfyllt det vi har ansökt bidrag ll, så dom pengar som nns i kassan är med några
mindre undantag föreningens a disponera.
Det nns möjlighet för främst damer och juniorer a få stö ning för t.ex. tävlingsavgi er. Ev. stöd
bestäms av styrelsen från fall ll fall.

7. Revisorernas berä else över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/
räkenskapsåret.
Manne gick igenom revisionsberä elsen och rekommenderade a styrelsen får ansvarsfrihet.

8. Fråga om ansvarsfrihet, för styrelsen, för den d revisionen avser.
Mötet svarade ja.

9. Fastställande av medlemsavgi er för 2023.
Bestämdes a vara oförändrade, dvs. 50:- för juniorer (t.o.m. det år man fyller 18), 150:- för seniorer,
300:- för familjer.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Magnus Öman gick igenom verksamhetsplanen.
Det skulle nog behövas organiserad träningar för juniorer för a öka intresset för sporten.
För organiserade träningar så måste vi ha många personer som engagerar sig så a det inte hänger på e
fåtal personer i styrelsen.
Alingsås Open spelas 18 juni. Det kommer a vara 20 hål, varav 4 hål i parken.
KM spelas 10 september.
Man behöver också i fortsä ningen vara medlem för a vara med på touren.
Några er behövs som kan starta tourtävlingarna i Tjing.
Brevlåda för upphi ade discar skulle behövas. Styrelsen ar på de a.
Styrelsen ck med sig a
a på om man kan sä a upp några lämpliga skyltar för a uppmärksamma
allmänheten på a det nns en discgol ana. Det är dock all d den som kastar som har ansvaret.
Budgeten och verksamhetsplanen godkändes av mötet.

11.Behandling av styrelsens förslag och i rä

d inkomna mo oner.

Inga inkomna mo oner.
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12.Val av
a. föreningens ordförande för en d av e år;
Inge Johansson valdes.

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en d av två år;
För Alingsås sek onsstyrelse valdes: Johan Johnsson
För Vårgårda sek onsstyrelse valdes: Kim Arvidson, Magnus Andreasson

c. en revisor för en d av e år. I de a val får inte styrelsens ledamöter delta;
Ellinor Rosenius valdes.

d. 2 ledamöter i valberedningen för en d av e år, av vilka en ska utses ll
ordförande
Ulf Johansson och Daniel Castor valdes. Ulf är sammankallande.

13.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
a. En diskussion uppstod kring om juniorer/barn på touren som ev. stör. Vi har inga regler
om lägsta åldersgräns eller a föräldrar måste vara med. Vi brukar dock försöka ta viss
hänsyn ll de a vid gruppindelningen på touren. Om något störande händer så kontakta
någon i styrelsen.

Underskrifter:
Johan Johnsson, justerare

Magnus Öman, justerare
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