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§1. Mötets öppnande. Kenneth Sandberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.
§3. Val av ordförande. Till mötesordförande valdes Kenneth Sandberg.
§4. Val av sekreterare. Till mötessekreterare valdes Anna Hilmersson.
§5. Val av justerare. Till justerare valdes Mattias Plesman och Gunnar Pettersson.
§6. Närvarolista. En närvarolista/röstlängd upprättades och fastställdes.
§7. Mötets behöriga utlysande. Mötet beslöt att årsmötet var utlyst på behörigt sätt.
§8. Verksamhetsberättelse 2016. Kenneth gick igenom den verksamhet som föreningen bedrivit
under det gångna verksamhetsåret. Den fastställdes och lades till handlingarna.
§9. Ekonomisk redovisning. Kenneth gick igenom den ekonomiska redovisningen för föreningen. Den
fastställdes och lades till handlingarna.
§10. Revisionsberättelse. Rodney Wilhelmsson föredrog revisionsberättelsen och revisorernas
förslag till ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§11. Ansvarsfrihet för 2016. Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret, 2016.
§12. Medlemsavgift 2018. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2018 till 150 kr. Samma som
föregående år.
§13. Val. Valberedningens förslag till ny styrelse 2017, se bilaga.(Bilaga 1)
§14. Val av valberedning. Tillvalberedning valdes: Lotta Niksirat Tjärdalen, Kristoffer
Nilsson(sammankallande) Klubben, Nina Sandvik Gammbyn.
§15. Verksamhet 2017. Årsmötet beslöt att stötta styrelsens följande förslag till verksamhet 2017.
Traditionella fester, utveckla Holken, färdigställande av brygga, sommarkiosken, ekonomin, Barnens
Vasalopp, Pimpeltävling, Julmys, kurser/studiecirkel, pubafton, m.m.

§16. Övriga frågor.
Sophantering. Förslag på att ha en året-runt-tunna i stället för bara en säsongstunna. Styrelsen
ordnar det.
Det finns funderingar/önskemål från de som nyttjar skidspåret att kunna bidra med en frivillig
summa till det ideella arbetet med att hålla skidspåret igång under vintrarna. Förslag att det läggs
upp något om det på Facebook och/eller hemsidan. Styrelsen går vidare med ärendet.
§17. Avslutning. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Vi avtackar Kent som
lämnar posten som ordförande.
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