	
  

Årsmöte 2015-01-24
Frostavallen

1. Manfred Koch öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2 Parentation utfördes, tyst minut för de som inte längre är med oss.
3.Prisutdelning genomfördes. Priser till alla som utmärkt sig förra
säsongen. Priser kommer även att delas ut till ess-duvorna vid en senare
tidpunkt.
Vi fick 2 nya hedersmedlemmar Rolf Olsson och
Henry Engström
4.Mötet var behörigt utlyst.
5.Ordförande för mötet Manfred Koch
Sekreterare för mötet Yvonne Staf
6.Till justerare valdes Rolf Dahlkvist och Peter Nyman
7.Till rösträknare valdes Rolf Dahlkvist och Peter Nyman
8.Närvarande klubbar var
2,3,7,10,13,14,20,26,28,37,41,42,65,66,68,71,80,87,94
9..Verksamhetsberättelsen lästes upp.
*Förbundet skickar 4 personer till utbildning av dataprogrammet
*klubb 41 protesterade mot att Berlinpengarna inte betaldes ut till
de medlemmar som deltog.
Manfred svarade att vi inte fick tillbaks mer än hälften av vad vi
betalt och det var svårt att få fram listor över deltagarna, därför
beslutade styrelsen att pengarna skulle gå till Nationalerna, så alla
fick del av pengarna.

	
  

10. Peter Björk redogjorde för hur det ser ut med ekonomin och
varför. Tryckmaskinen är nu avslutad efter många om och men
även om där är en kostnad som belastar budgeten för 2015
se budget 2014-2015
11. Revisorerna hade en del att ta upp
Kostnaderna för Nationalerna
Ersättning till styrelsen
Statuterna för Åke Bengtssons minnesfond att dessa pengar ska
ligga på ett eget konto. PB svarade att så är gjort
Bokföringen är granskad och godkänd
Vi var 213 medlemmar 2014
J. Lindbäck menade på att allt detta borde vara klart innan
årsmötet.
12. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Val av ordförande på 2 år. Manfred Koch
Val av en styrelseledamot på 2 år. Yvonne Staf
Val av en styrelseledamot på 2 år. Viggo Elofsson
Val av en styrelsesuppleant på 2 år. Börje Nilsson
Val av revisor på 1 år. Bo Johannesson
Val av revisor på 2 år. Jerry Lindbäck
Val av revisorsuppleant på 1 år. Peter Nyman
Val av redaktionskommitté. Nils-Folke Färm, Lasse Löfgren
och Bengt Nordstrand.
21. Val av förbundsuppsläppare. Kenneth Björk och Manfred Koch
22. Val av valberedning. Joakim Wahlund och Serguey Lopez
23. Förslag att jobba med under 2015 är att vi får till ett rådslag
med övriga förbund i Sverige.
Att vi avhåller 6 nationaler

	
  

Att vi hoppas på en bra auktion senare idag

24. Det har inte inkommit några motioner
Men det kom upp några saker på mötet
· Gå igenom stadgarna så de blir uppdaterade
· Göra en inventering av distrikt och klubbar
· Vad och vem har befogenhet att besluta. Distriktet eller har klubben
suveränitet.
· Förslag till framtida organisation. Ha grupper och gruppmästerskap
istället för distrikt.
Skandinavisk tidning upplevdes som positivt av mötet
Ha ett mer intensivt sammarbete med Danmark.
25. Nästa förbundsmöte datum kommer senare
26. Manfred avslutade mötet.

Sekreterare: Yvonne Staf
Justerare: Rolf Dahlkvist
Justerare: Peter Nyman

	
  

