
Protokoll fört vid årsmöte med Club Cabby
på Åhus Bangolfklubb i Åhus
lördagen den 4 maj 2013.

Ordförande Anki Frandsen hälsade alla välkomna (16 medlemsekipage) och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 a Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Berit Munther.
     b Till sekreterare för dagens protokoll valdes Kennet Persson.
 c Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Britt Ohlsson och John A Johnsson.

§ 2  Årsmötet beslutade att mötet hade blivit behörigen kallat.
  Samtidigt ställdes frågan om alla närvarande hade erlagt sin medlemsavgift, som besvarades med ja.

§ 3  Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 4 a1 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
  Här uppkom synpunkter om att antal medlemmar från mässor skall redovisas och om de 
  stannar kvar som medlemmar eller ej.
  Även synpunkter på att teknikgruppen inte hade haft några möten under året framfördes.

 a2 Uppkom även förslag att titta över vilka märke som skall få vara medlemmar i klubben, då det
  skiftar vilka som ingår i Cabby Caravan. Denna fråga överfördes till styrelsen för behandling
  och eventuellt att ta fram förslag till stadgeändring.

 b Föredragning av revisorns årsberättelse.
  Vald revisor Jan Hansén har avgått under året då han inte har sin husvagn kvar.
  Ny revisor för detta bokslut har varit Gunilla Öberg Törnblad.

§ 5  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 6 a Styrelsen hade inget förslag till budget för kommande verksamhetsår,
  styrelsen föreslår att medlemsavgiften för nästa år skall vara oförändrad (200:-/ekipage).
 b Det fanns inga övriga förslag från styrelsen, men uppmande medlemmarna att komma med
  förslag på träffar.
 c Det fanns inga förslag från medlemmarna. 

§ 7  a Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 200:-/ekipage.
       b Då styrelsen inte hade något förslag på budget, beslutades att styrelsen senast den 31/5
  tar fram ett budgetförslag som sedan presenteras för medlemmarna.

§ 8   Val av:
  Styrelse v ordförande för 2 år Gösta Sjögren (omval)
   kassör för 2 år Marita Sköld (omval)
   sekreterare för 2 år Kerstin Holm (omval)
   ledamot för 2 år Åsa Näckros (omval)
   suppleant för 1 år Göran Norling (omval)
   suppleant för 1 år Gunnel Wennerström (omval)  
  Revisor  för 1 år: Gunilla Öberg Törnblad (nyval)
   suppleant för 1 år Kurt Ohlsson (nyval)

  Valberedning  ordförande för 1 år Birgitta Haglund (omval)
    ledamot för 1 år Ove Frandsen (omval)
   ledamot för 1 år John A Johnsson (omval)

§ 9  Under övriga frågor framfördes en uppmaning till alla att serva sina husvagnar.

§ 10  Ordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Åhus den 4 maj 2013

Kennet Persson, sekr Berit Munther, ordf

Britt Ohlsson John A Johnsson

Justeringsmän:


