Protokoll från årsmöte 2007 i Solö Sim-Skoleförening
Tid:
Torsdagen den 19 juli 2007 kl. 16.30 - ca 18.30
Plats:
Hos Nils Matsson och Louise Angleryd
Närvarande: Åsa Hammarberg, Ann Hedman, Kenneth Stefansson, Nils Matsson och Louise Angleryd ur styrelsen, samt
medlemmarna Ylva Norell, Eva Hedlund (Runesson) och Ulf Gräns (simlärare).

1.

Röstlängden fastställdes genom igenkännande.

2.

Fråga om mötet var utlyst på rätt sätt: Kallelse fanns på kvittot, som erhölls vid anmälan 9/7. Kallelse
hade satts upp vid badplatsen och fanns på hemsidan. Årsmötet godkände kallelsen.

3.

Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.

4.

Till mötesordförande valdes Nils och till mötessekreterare valdes Louise.

5.

Eva Hedlund valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

6.

Verksamhetsberättelse för det senaste och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
föredrogs av Nils samt resultat- och balansräkningar och budget i korthet av Louise.

7.

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna utan kommentarer.

8.

Då tre personer utanför styrelsen var närvarande, kunde beslut om ansvarsfrihet tas och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet beslöt balansera överskottet i ny räkning.

9.

Medlemsavgifter för 2008 fastställdes till oförändrat 50 kr för den första familjemedlemmen och 10 kr
för varje tillkommande medlem per familj.

10.

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till oförändrat sex stycken för det innevarande verksamhetsåret.

11.

Följande valdes:
a) ordförande för ett år - Nils Matsson (omval)
b) övriga ledamöter för två år Marie Holmqvist och Åsa Hammarberg (båda omval). Ann Hedman,
Kenneth Stefansson och Louise Angleryd kvarstår ytterligare ett år.
c) revisor jämte suppleant för ett år – Kristina Österman resp. Svante Österman (omval)
d) valberedning (ordförande och suppleant) för ett år – inget val gjordes, men en ”namnbank” ska
upprättas.

12.

Behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem:
Inga förslag hade inkommit (se följande punkt).

13.

Övriga frågor – förslag till åtgärder (ansvariga personer ej fastslagna):
Nytt flytelement behövs vid vänstra badstegen, liksom några nya plankor.
Olika alternativ framfördes om hur flotten ska hanteras under vintern, för att säkras bäst.
Mer sly och aspar bör tas bort kring badplatsen, bl.a. för att göra berget tillgängligt.
Det ligger skräp runt badplatsen, som behöver rensas. Metallskrot kan lämnas till Vattenfall.
Nästa år behövs nya skyltar, ev. inplastade A3-plakat.
Till nästa årsmöte bör det framgå, att även barnen kan komma med.

14.

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.
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