Stora Vika IF
Protokoll vid Stora Vika IF årsmöte den 19 mars 2018
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Mötet öppnades av styrelsens ordförande Bill Nilsson.
Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade.
Till mötets ordförande och sekreterare valdes Nils Nessling och Anitha Polland.
Till justeringsmän valdes Eva Nilsson och Jim Polland.
Mötets behörighet fastställdes.
Dagordningen godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisningen godkändes.
Revisionsberättelsen rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Medlemsavgifter fastställdes på föregående års nivå.
Enskild medlemsavgift 150kr.
Familj medlemsavgift 300kr.
Stödmedlemsavgift valfri summa.
Medlemshyra av klubbstugan en hel helg
500kr
Klubbstugan plus en tält
1200kr
Klubbstugan plus två tält
1500kr
Medlemshyra av klubbstugan en dag av en helg 400kr
Klubbstugan plus en tält
1100kr
Klubbstugan plus två tält
1400kr
Om föreningen är behjälplig med tält tillkommer 1000kr i avgift
Medlemshyra av klubbstugan på en vardag
300kr
11. Verksamhetsplan och budget för 2018 godkändas.
12. Inga motioner har inkommit.
13. Val av styrelse.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bill Nilsson har 1år kvar av sin mandatperiod som ordförande.
Oskar Noe omvaldes för 2år som vice-ordförande.
Mary Korsulainen omvaldes för 2år som kassör.
Kurt Ulfves har 1år kvar som sekreterare.
Magnus Nilsson omvaldes för 2år som ledamot.
Lillemor Persson och Wolfgang Reimeringer omvaldes som ersättare för 1 år.
Jim Polland har 1år kvar av sin mandatperiod som revisor.
Irma Stålnacke omvaldes för 2år som revisor.

Tommy Thiel (kallande) och Annelie Juliusson omvaldes som valberedare i 1 år.
14. Beslöts att firmatecknare är styrelsens ordförande och kassör var och en för sig.
15. Under övriga diskussioner togs följande upp:
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a. Kommunen har lovat att idrottshallen skall upprustas och vara tillgänglig för
Stora Vikas föreningar under sommaren 2018, eller senast till hösten.
b. Ett extra informationsblad skall skapas och delas ut, som ett välkomstbrev till
nyinflyttade i Stora Vika.
c. Kommunen är positivt inställd till förslaget om ett parkområde söder om
idrottföreningens stuga, men pengar saknas.
16. Mötet avslutades av mötets ordförande.
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