Protokoll från årsmöte 11 mars 2020, Kolsholmens klubblokal
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Ordfö randen Kent Larsson hä lsar alla vä lkomna och fö rklarar mö tet ö ppnat.
Faststä llande av rö stlä ngd godkä ndes.
Till ordfö rande fö r mö tet valdes Kent Larsson. Till sekreterare valdes Thomas
Wernebratt.
Att justera å rsmö tets protokoll valdes Per Stockhem och Kjell Larsson.
Frå gan om mö tet utlysts på rä tt sä tt besvarades med ett ja.
Dagordningen godkä ndes och faststä lldes.
Kassö ren Sö ren Aghamn redogjorde fö r ekonomin och sekreteraren Thomas
Wernebratt lä ste upp verksamhetsberä ttelsen fö r 2019.
Revisorerna redogjorde fö r styrelsens fö rvaltning och revisionsberä ttelsen
godkä ndes av å rsmö tet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fö r det gå ngna å ret.
Medlemsavgiften faststä lldes till 100 kr fö r å r 2021.
Kent Larsson omvaldes till ordfö rande fö r en tid av 1 å r.
Kennet Ivehag och Johnny Johansson Wahllö f omvaldes till styrelseledamö ter fö r
2 å r.
Berit Ivehag och Jö rgen Niord omvaldes till styrelsesuppleanter fö r 1 å r.
Erik Lö fman och Jerry Pettersson omvaldes till revisorer fö r 1 å r och Agnar
Johansson omvaldes som revisorssuppleant fö r 1 å r.
Alf Larsson omvaldes och A7 ke Carlzon nyvaldes till valberedningen fö r en tid av
1 å r.
Ordfö rande Kent Larsson (390711-4858) och kassö r Sö ren Aghamn (5909206038) omvaldes att var fö r sig kunna teckna fö reningens firma.
Kent redogjorde fö r styrelsens idé er om aktiviteter innevarande å r och efterlyste
också medlemmarnas ö nskemå l. Fotbollsresa till Borå s bokad i maj, eventuellt
skall vi ha en idrottskunskapstä vling internt inom fö reningen.
O? vriga frå gor. Kent informerade om att vi skall uppdatera hemsidan flitigare fö r
att lä gga ut aktuell information till vå ra medlemmar. Janne A7 berg frå n WIS
hjä lper oss med detta bl a genom utbildning av sekreteraren Thomas
Wernebratt och ö vrig support.

Fö re å rsmö tesfö rhandlingarna hade vi en gä stfö relä sare, Janne A7 berg frå n Skö vde.
Han ä r sjä lv mycket aktiv i Westgö tarnas Idrottshistoriska Sä llskap och hjä lper de olika
fö reningarna med deras hemsidor.
Janne berä ttade på ett mycket fä ngslande och underhå llande sä tt om sina upplevelser
som så vä l FN-soldat i Gaza och Kongo, och sin lå nga elitkarriä r som fotbollsmå lvakt i
Skö vde AIK och allsvensk handbollsspelare i flera fö reningar.
Dag som ovan
Thomas Wernebratt
Sekreterare

Per Stockhem
Kjell Larsson
justeringsmä n

