MOTIONS OCH IDROTTSFÖRENING 
FÖR SYNSKADADE, GÖTEBORG (MIS)

PROTOKOLL
Årsmöte 
Datum: 31 mars 2016

Plats:
MIS-stugan
Skatås, Göteborg


§ 1 Mötets öppnande: 
MIS ordförande Denise Cresso hälsade alla välkomna till dagens årsmöte. Hon gjorde en återblick över det gångna verksamhetsåret. Därefter förklarade hon mötet öppnat. 

§ 2 Parentation:
En tyst minut hölls för att minnas dom medlemmar som gått bort sedan förra årsmötet.


§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande: 
Mötet beslutades vara i laga ordning utlyst. 


§ 4 Deltagarupprop och fastställande av röstlängd: 
Efter deltagaruppropet beslutade mötet fastställa röstlängden till 32 röstberättigade medlemmar. 


§ 5 Fastställande av dagordning:
Mötet beslutade fastställa dagordningen efter tillägg ”Val av Kassör” som punkt 11 a.


§ 6 Val av mötesfunktionärer:
a. Till mötesordförande valdes Lars Andersson 
	Till sekreterare valdes Karl-Erik Andersson

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jimmy Eliasson och Sivert Sivertsen. 
	Till rösträknare valdes Ingalill Sundvall och Ingemar Pettersson. 


Lars Andersson tackade för förtroendet att få leda MIS årsmöte och tog därmed över ordförandeklubban.
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2015:
Berättelsen föredrogs punkt för punkt. Mötet beslutade därefter godkämna densamma. 





§ 8 Föredragning av Resultat- och Balansräkning för 2015:
Kassör Lennart Söderberg redogjorde för bokslutet för 2015 och balansräkning per den 
1 januari - 31december 2015. Intäkterna har uppgått till 610 921 kr och kostnaderna 623 659 kr. Resultatet visar således ett underskott på 12 738 kr. Mötet beslutade därefter godkänna den ekonomiska berättelsen för 2015. 


§ 9 Revisorernas berättelse:
Revisor Ingemar Pettersson läste upp revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades därmed till handlingarna. 


§ 10 Fråga om ansvarsfrihet:
Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.


§ 11 Val av styrelseledamöter med flera:
Kassör för en tid av två år:  
    Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse Lennart Söderberg.  
b. Tre styrelseledamöter för en tid av två år:
     Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse Ingmarie Flodman (nyval),           
     Tomas Gustavsson och Leif Sunesson (Båda omval))
       c. Två Revisorer för en tid av ett år: 
    Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse Brittmarie Jendeby och Sivert           
    Sivertsen (båda nyval).    
d. En Revisorsuppleant för en tid av ett år:
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse Esa Kallioniemi (nyval)
	Val av Stugkommitté för ett år:

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse Dennis Peterson och Tommy Nydén (båda omval)
        f. Aktivitetssamordnare:
           Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse Tomas Gustavsson (nyval) 
g. Valkommitté för ett år:
Mötet beslutade utse Eva Sundén och Dennis Peterson. En vakant tills vidare. Eva Sundén utsågs till sammankallande.


§ 12 Fastställande av medlemsavgifter för 2017:
 Mötet beslutade att avgiften ska vara oförändrad: 200 kr för enskild medlem och 400 för familj. 


§ 13 Inkomna motioner:
Inga motioner hade inkommit. 





§ 14 Övriga frågor:
Flera medlemmar var missnöjda med städningen i stugan. Mötet beslutade föreslå styrelsen att säga upp avtalet med nuvarande städfirma. Mötet föreslår styrelsen vidare, att ev. en medlem (Nabbas) sköter städningen mot rimlig betalning. 
	Det framkom att telefonen i stugan inte fungerar tillfredställande. Mötet föreslår styrelsen att abonnemanget med nummer 031 84 57 79 sägs upp och att telefonnummer 031 24 22 22 även kopplas så att det går att ringa både till och från stugan. 


§ 15 Avslutning:
Lars Andersson tackade för sig och överlämnade klubban till MIS ordförande Denise Cresso. 
Denise tackade mötesordföranden och mötessekreteraren med att överlämna en klubb T-shirt. Vidare tackade hon avgående Esa Kallioniemi för sitt arbete i styrelsen, med en gåva. Även avgående Revisorerna Vivan Bengts och Ingemar Pettersson avtackades med var sin gåva. Denise upplyste vidare om kommande aktiviteter i MIS. Därefter tackade hon mötesdeltagarna för ett visat intresse och avslutade därmed mötet. 

        Vid protokollet 

   K-E Andersson 
   mötessekreterare

Justeras 


Jimmy Eliasson          Sivert Sivertsen        Lars Andersson 
                                                                     mötesordförande

