Årsmötesprotokoll UIS 200309
PROTOKOLL
Fört vid årsmöte med Ulricehamn Idrottshistoriska Sällskap 200309
Närvarande 50 medlemmar i UIHS och gästföreläsare Janne Hansson.
&1 Ordf. Håkan Kannius hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
&2 Till mötesordförande valdes Håkan Kannius.
&3 Till mötessekreterare valdes Bo Melkersson.
&4 Till justerare och tillika rösträknare valdes Lars-Åke Rydbäck och Ingvar Gustavsson.
&5 Årsmötet godkände en ändring av stadgarna såvida till vida att antalet styrelsemedlemmar
uppgår till nio st inklusive två suppleanter.
&6 Kallelse till årsmötet har gått ut till alla medlemmar via mail och varit införd i
UT vilket godkändes av årsmötet.
&7

Verksamhetsberättelsen upplästes av ordföranden.

&8

Den ekonomiska redovisningen presenterades av kassören.

&9

Revisionsberättelsen upplästes av ordf.

&10 Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
&11 Till ordförande för ett år valdes Håkan Kannius.
&12 Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Lars-Åke Alterby, Lars-Erik Göthager och
Christer Kjellén. Valda för ett år Kjell Josefsson, Bo Melkersson och Lennart Johansson.
Till styrelsesuppleanter valdes för ett år valdes Birger Johansson och för två år JanGunnar Roos.
&13 Till revisor för två år valdes Lars-Åke Rydbäck och för ett år Stig Klemetz. Till suppleant för
ett år Johan Kjerrulf.
&14

Till valberedning valdes Ulf Palmer för två år och Börje Enander för ett år.

&15

Till firmatecknare för sällskapet fastställdes att gälla ordf. och kassören var för sig.

&16

Årsmötet fastställde årsavgiften för 2021 till 150 kr och föreningar 300kr.

&17.

Verksamhetsplanen för 2020. Lokalfrågan är på väg att lösas.
Föreningsdokumentationen ska jobbas med. Nästa föreningsmöte 11maj.

&18 Information ang. hemsidan. Tommy Johansson jobbar vidare. Tommy tackades för
arbetet
i styrelsen.
&19

Övriga frågor förelåg ej.

&20

Årsmötet avslutades med att Borås Tidnings före sportchef Janne Hansson kåserade,
vilket var uppskattat av alla.

&21

Årsmötet avslutades av ordförande tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet:

Bo Melkersson

Håkan Kannius

Justering:

Lars-Åke Rydbäck

Ingvar Gustavsson

