Årsmöte för Frosta Ok på Lyckebo 20130204
1. Ordförande Göran Lassing hälsar de knappt 20 medlemmar som slutit upp
välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Mötet förklaras utlyst i behörig ordning. Dagordning har lämnats till de
närvarande. Kallelse har skett via tidning, mail samt sms.
3. Till ordförande för mötet valdes Göran Lassing samt till att sköta dagens
protokoll valdes Susanne Göransson.
4. Leif Karlsson samt Leif Sandgren valdes att justera årsmötesprokollet samt att
agera som rösträknare.
5. Frosta Ok verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs av ordförande. Mötet
godkände verksamhetsberättelsen. Detsamma gällde den ekonomiska
redogörelse som i Rune Nilssons frånvaro Bertil Gunnarsson stod för även
denna godkändes av mötet.
6. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes för 2012.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012, den tid revisionen avser.
8. Val av ordförande för 1 år omval Göran Lassing.
Val av sekreterare 2 år omval Susanne Göransson. Övriga ledamöter kvarstår.
Val av styrelsesuppleanter för 1 år omval på Lars Berg samt Magnus Rörstam.
9. Val till de olika sektionerna se bilaga.
10.Val av valberedning. Årsmötet föreslår omval av Britta Frank sammankallande
samt Bertil Gunnarsson samt 1vakans.
11.Val av revisorer samt revivisorsuppleant. Omval Kenneth Stenberg och Rolf
Persson som suppleant. Hans Frank kvarstår.
12.2013 års verksamhetsplan föredrogs av ordförande och godkändes av mötet.
13.Medlemsavgifterna för året är oförändrade.. Se bilaga
14.Startavgifterna 2013 samma regler som under 2012 beslutades gälla även detta
år. Se bilaga Dock med tillägg ang motionslopp.
15.Reseersättning för 2013 föreslås att följa skatteverkets rekommendationer och
mötet beslutar detta.
16.Inga motioner har inkommit till årsmötet.
17.Övriga frågor
Nils-Erik informerade angående 2013 där planeringen ligger väl framme.
Åke Westerlund informerande angående förändringar i bla markering på skåneleden
framöver.
Återigen efterfrågade ny skallgångskedja och nytt medlemsregister i papperform.
Även jourlistan behöver bli synlig i pappersform. Något för styrelsen att titta på
under våren.
Under 2013 firar Frosta ok 50 år och en festkommitte med Inger Lindholm,
Pia- Maria Bondesson, Viveka Lassing samt Anna Bjärby bildades. De arbetar
ut ett förslag och ett äskar sedan pengar av styrelsens.

Anna Bjärby informerade om en kurs som vänder sig till barn som nu vill testa
mötet ställde sig positiva till detta.
18.Mötet avslutades och ordförande tackade de som närvarat. Viveka bjöd på goda
semlor och detta blir en bra tradition framöver.

Vid protokollet: Susanne Göransson

Mötesordförande. Göran Lassing

Justerare: Leif Karlsson

Justerare: Leif Sandgren

Bilaga till årsmötes protokoll 20130204
Medlemsavgifter 2013
Tävlande -20 år
100 kr
Tävlande 21 år200 kr
Familjeavgift
400 kr
Icke tävlande vuxen 100 kr

Startavgifter 2013
Klubben står för hela ordinarie startavgiften.
Klubben betalar helt ev. Hyra av Emit-bricka
Klubben står inte för hyra av Sportident bricka, då denna finns att rekvirera från
klubben mot en dep. Avg på 50 kr.
Varje enskild medlem, ungdomar undantagna, får själv stå för den extra kostnad
som tillkommer p.g.a. sen anmälan och hela startavgiften i de tävlingar man anmält
sig till, men inte ställt upp i, oberoende av skälet till att man uteblivit från tävlingen.
Ungdomar -16 år tävlar helt utan kostnad.
Klubben står även för del av startavgiften i motionslopp, belopp utgår med samma
belopp som en start i en orientering kostar. Kravet är dock att man springer för Frosta
ok och att det syns i startlista och resultatlista.

Bilaga till årsmötets protokoll 20130204
Ordförande: Göran Lassing
Kassör: Rune Nilsson
Sekreterare: Susanne Göransson
Styrelseledamöter sammankallande i resp sektioner
Styrelsesuppleanter: Lars Berg, Magnus Rörstam

Ungdomskontakt :
Viveka Lassing
Tekniska sektionen:
Bengt-Ingvar Nilsson sammankallande
Bengt Åberg
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Eva Åberg
Åke Westerlund Skåneleden
Marknadsloppssektionen:
Nils-Erik Bondesson sammankallande
Magnus Rörstam
Bertil Gunnarsson kassör
Träning och tävlingssektionen:
Nils-Erik Bondesson sammankallande
Mikael Nilsson
Leif Sandgren
Leif Karlsson Trim
Lars Berg
IT sektionen
Janne Lindholm sammankallande
Mikael Persson
Anna Sjö
Per-Olof Bondesson
Kretsen
Bengt Nilsson
Leif Karlsson
Statistikansvarig:

Vakant
Redaktör Frostabladet:
Jill och Magnus Rörstam
Distribution Frostabladet:
Rolf Nilsson
Valberedning:
Britta Frank sammankallande
Bertil Gunnarsson
vakant
Revisorer:
Kenneth Stenberg
Hans Frank
Rolf Persson suppleant

Bilaga till årsmötes protokoll 20130204
Medlemsavgifter 2013
Tävlande -20 år
100 kr
Tävlande 21 år200 kr
Familjeavgift
400 kr
Icke tävlande vuxen 100 kr

Startavgifter 2013
Klubben står för hela ordinaire startavgiften.
Klubben betalar helt ev. Hyra av Emit-bricka
Klubben står inte för hyra av Sportident bricka, då denna finns att rekvirera från
klubben mot en dep. Avg på 50 kr.
Varje enskild medlem, ungdomar undantagna, får själv stå för den extra kostnad
som tillkommer p.g.a. sen anmälan och hela startavgiften i de tävlingar man anmält
sig till, men inte ställt upp i, oberoende av skälet till att man uteblivit från tävlingen.
Ungdomar -16 år tävlar helt utan kostnad.

