
 

Årsmötesprotokoll 2017.03.17 

Koi Club Sweden      

Protokoll från årsmöte i Koi Club Sweden för 
verksamhetsåret 2016.  
 
Datum: 2017-03-12 
Plats: Vendelsö bygdegård 
Närvarande: 33 personer, enligt bilaga 1. 
 
 

                               
1.  Mötets öppnande 

Ordföranden Britt-Marie Wallinder hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 
 

2. Upprättande av röstlängd 
Röstlängd upprättades och fastställdes, bilaga 1. 
 

3.  Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst 
Medlemmarna fann årsmötet vara stadgeenligt utlyst (via hemsidan och 
medlemstidningen nr 4). 
 

4. Godkännande av dagordning 
Årsmötets dagordning godkändes. 
 

5. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Till ordförande valdes Britt-Marie Wallinder och till sekreterare valdes Barbro Eriksson. 
 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 
Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Roland Olsson och Richard Mauritzon. 
 

7. Föredragande av verksamhetsberättelsen för det gångna året 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen efter att sekreteraren gått igenom 
berättelsen och visat bilder på det som hänt under året. 
 

8. Föredragande av förvaltningsberättelse för det gångna året 
Kassör Martin Franzén redogjorde för årets bokslut. Intäkterna har legat över budget 
och kostnaderna under budget vilket gör att årets resultat blivit + 15 197,30 mot 
budgeterat – 17 875,00. Årsmötet godkände framlagt rapportering. 
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9. Revisionsberättelsen 
Revisor Roland Olsson läste upp revisionsberättelsen, där revisorerna föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen. Han påpekade att revisorerna lagt ner mycket arbete och 
gått igenom alla handlingar. Samtliga beslut som tagits finns protokollförda och är tagna 
i enlighet med stadgarna. 
 

10.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 

11.  Budgetförslag inför kommande verksamhetsår 
Martin Franzén presenterade förslaget till 2017 års budget. Omkostnaderna kommer att 
öka, men utrymme i ekonomin finns för ett negativt resultat. 
Intäkter 85 500:-. Kostnader 94 000:-. Årets resultat – 8 500:-. 
Årsmötet godkände budgeten. 
 

12. Fastställande av årsavgiften för nästkommande räkenskapsår 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 2018 vilket är 250:-. Mötet beslutade att 
godkänna styrelsens förslag. 
 

13.  Val av ordföranden 
Till ordförande valdes Britt-Marie Wallinder för 2 år, omval. 
 

14.  Val av övriga styrelseledamöter 
Theres Andersson 2 år, nyval 
Patrik Martinell 2 år, nyval 
Anita Wärmé 2 år, omval 
Kvarstår: 
Martin Franzén 1 år kvar 
Christina Lindström 1 år kvar 
Barbro Eriksson 1 år kvar 
 

15.  Val av suppleanter 
Inget val då samtliga tre suppleanter har 1 år kvar. 
Dessa är: Kjell Lindström, Christina Jacobsson och Sören Wallinder. 
 

16.  Val av två revisorer + suppleanter för dessa 
Roland Olsson, sammankallande 2 år, omval 
Nils-Erik Ekegren  2 år, omval 
Richard Mauritzon, suppleant 2 år, omval 
 

17.  Val av valberedning, två stycken 
Inget val då båda två i valberedningen har 1 år kvar. 
Dessa är: Björn Karlsson och Sten Remahl. 
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18.  Behandling av motioner, förslag eller framställningar som av styrelsen blivit 

hänskjutna till årsmötet eller som av enskild medlem skriftligen avlämnats till 
styrelsen 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 

19.  Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat att ta upp till behandling 
Inga frågor. 
 

20.  Årsmötet avslutas 
Ordförande Britt-Marie tackade för deltagandet och avslutde mötet. 
 
 
 

 

 

Vid protokollet: 
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Barbro Eriksson 
sekreterare 
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Roland Olsson   Richard Mauritzon 


