ÅRSMÖTE 2016-01-30
Backagården i Höör
1. Viggo Elofsson hälsade alla välkomna speciellt våra Danska och
Norska vänner. Han hälsade även från Manfred Koch, som tyvärr
inte kunde vara med idag på grund av sin skada.
2. Parentation genomfördes. Tyst minut för våra vänner som inte längre
finns ibland oss.
3. Prisutdelning. Grattis till alla pristagare.
4. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. En ändring att vi väljer en ny
kassör inte en ny styrelsemedlem på punkt 13.
5. Till ordförande för mötet valdes Viggo Elofsson
Till sekreterare för mötet valdes Yvonne Staf
6. Till justerare valdes Sava Mihajlovic och Mohammed Kasem
7. Till rösträknare valdes Sava Mihajlovic och Mohammed Kasem
8. Föreningsrepresentanterna räknades upp närvarande klubbar var
02,03,05,07,10,13,14,20,26,28,29,31,37,41,42,55,65,66,68,71,80,94
9. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp
10. Peter Björk redovisade för hur budgeten hade gått 2015
där vi gjorde ett plus på drygt 23000: 11. Jerry Lindbäck läste upp revisionsberättelsen. Han berömde Peter
för ett väl genomfört arbete.
12. Styrelsen fick ansvarsfrihet.
13. Val av Kassör på 2 år, omval av Peter Björk.
14. Val av styrelseledamot på 2år, omval av Nils-Folke Färm.
15. Val av styrelsesuppleant på 2år, nyval av Joakim Wahlund
16.Val av revisor på 2år, omval av Bo Johannesson
17.Val av revisorssuppleant på 1år, omval av Peter Nyman

18. Val av redaktionskommitté på 1år, Lasse Löfgren, Nils-Folke Färm
Bengt Nordstrand, Bengt Ask och foto Mohammed Kasem.
19. Val av förbundsuppsläppare på 1år. Omval av Kenneth Björk och
Manfred Koch.
20.

Till valberedning valdes Sava Mihajlovic och Serguey Lopez
Om man vill avgå från ett uppdrag ska man kontakta
valberedningen.

21.

Budgeten för 2016 finns att läsa i senaste numret av tidningen
frågan om ansvarsförsäkring får bearbetas av styrelsen. Det finns
idag ingen sådan försäkring.
Det kommer att göras utrymme i budgeten för 100Års jubileet
Jubileumskommittén består av Peter Björk, Jerry Lindbäck,
Lasse Löfgren och Michael Leuschner.

22. Motioner
motion 1. Ändring av nationalerna från 6v till 3v. Avslag
motion 2. Ändrade uppsläppsorter 2016. Avslag
motion 3. Stadgeändring paragraf 9 Godkändes efter diskussion,
om förbundsmötena läggs i
norra Sverige skulle det bli väldigt dyrt för förbundet.
Som läget är kommer alla förbundsmöte tillsvidare att
läggas i Skåne.
motion 4. Gällande våra tävlingsbestämmelser
Bordlades till nästa årsmöte då den behöver delas
upp i flera motioner.
motion 5. Gällande gyllene vingen. Avslag. Mötet ville ha denna
tävling som den är idag.
23. Nästa förbundsmöte. Datum är ännu inte bestämt.
24. Viggo avslutade mötet
sekreterare
Yvonne Staf
Justerare: Sava Mihajlovic / Justerare: Mohammed Kasem
	
  

