Kungsängens Modellflygklubb B300
Protokoll
Årsmöte 2013
13 april, kl 10.00
Närvarande:
Christer Björnsson, Lars Erlandsson, Christer Ejnefjäll, Robert Ejnefjäll, Fernando Freitas,
Martin Smith, Peter Hansson, Gunnar Carlsson, Per Ericsson, Åke Lind, Jan Skogfeldt,
Leo Wallin, Bosse Ekstedt, Hans Fellman, Ulf Johage, Kjell Öberg, Rolf Forsberg,
Dag Ramberg, Hans-Erik Nilsson, Hans Wide, Anders Axelsson.
1.

Årsmötets öppnande
Ordförande Lars Erlandsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet beslutade att välja Lars Erlandsson till ordförande för årsmötet, samt till sekreterare
sittande, Christer Björnsson.

3.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mötet valde Martin Smith samt Peter Hansson till justeringsmän och rösträknare.

4.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelse har gått ut både med post och per mejl till samtliga i god tid före den gällande
minimitiden om 14 dagar. Mötet beslutade enhälligt att mötet var behörigen utlyst.

5.

Fråga om mötet är beslutsmässigt
21 medlemmar närvarade enligt närvarolängden. Mötet beslutade enhälligt att Årsmöte
2013 var beslutsmässigt. (Minst 1/10 närvaro fodras.)

6.

Fråga om föreslagen dagordning kan godkännas
Föreslagen dagordning godkändes med en mindre korrektion av punkt 15 till att innefatta val av mötesdatum. Avslutning av mötet fick i stället bli punkt 16.

7.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fanns utdelad till samtliga mötesdeltagare. Ordförande hade
skrivit verksamhetsberättelsen, och kommenterade även att vi egentligen bara haft en
direkt städdag med åtgärder. Vissa haverier har förekommit på maskinell utrustning, vilket
påverkat gräsklippningen, och givit en del reparationskostnader.
Mötet ansåg att “Verksamhetsberättelsen 2012” väl återspeglade vad som förevarit, och
godkände enhälligt denna att lägga till handlingarna.

8.

Kassörens redovisning
Avgående kassören Tobias Lindell uteblev från mötet, varför ingen ekonomisk redovisning
kunde presenteras. Förslag kom om att redovisningen kunde skickas ut till samtliga per
post, vilket inte kändes som ett bra förslag.
På grund av detta beslutades att ett extra årsmöte måste genomföras där räkenskaperna
presenteras och frågor kan ställas.

9.

Revisorernas berättelse
K-G “Kugge” Jonsson var ej heller på mötet, och den revisorberättelse som skulle funnits
presenterad fanns inte medsänd. Därmed hänskjuts även detta till extra ¨årsmötet.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Då varken punkt 9 eller 10 i dagordningen kunnat avhandlas kunde inte heller ansvarsfriheten beslutas. Även denna punkt kommer att behandlas på extra årsmötet.

11.

Fastställande av klubbens avgift
Inget förslag om ändringar förelåg inför årsmötet, varför avgifterna till klubben lämnas
oförändrade inför verksamhetsåret 2013.
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12.

Val av styrelsemedlemmar
Följande styrelseposter valdes enhälligt av mötet:
1.

Fältchef (fältchefsgruppen)
Mötet ansåg att denna post kan delas av flera medlemmar, vilka då även
får en avlastning, då allt “tryck” inte ligger på en och samma person. Därmed
beslutades att en fältchefsgrupp skulle väljas. Följande valdes att ingå:
Åke Lind, Fernando Freitas, Gunnar Carlsson, Christer Ejnefjäll, Robert
Ejnefjäll och Hans Wide.
För en period av 2 år

2.
3.
4.
13.

Kassör
Martin Smith

För en period av 2 år

Sekreterare
Christer Björnsson

För en period av 2 år

Säkerhetschef
Ulf Johage

För en period av 2 år

Övriga val
Frågan bordläggs till kommande extra årsmöte alt. klubbmöte.
Valberedning
Revisorer

14.

Bordlägges
Bordlägges

Motioner och övriga frågor.
Inga motioner hade inkommit.
Mötet menade att vi måste göra något åt gräsklipparfrågan, då framförallt den
ena klipparen är i dåligt skick, och drar reparationskostnader för lager m.m.
Nytillträdda kassören får analysera klubbens ekonomiska status, och om det finns
utrymme för nyförvärv.
Förslag kom även om att man annars kanske “kunde lägga en slant” var och en
för att stärka upp kassan inför ett eventuellt nyinköp.
Fältchefsgruppen pekade också på att informationen är, och har varit, alldeles för
dålig om handhavanden, rutiner, bränsle et.c. Med tanke på att ett system liknande
fjolårets skall tillämpas, där 2 medlemmar har “klippvecka”, så måste det vara klart
hur man hanterar maskiner, hur det skall klippas med flera frågor.
Mötet enades även om att gå tillbaka till klippning av banor, vilket skulle underlätta
klippningen rent tidsmässigt. Man behöver då bara klippa “turfen” varannan gång,
och det är lättare att fixa underlaget från gropar och annat när man bara behöver
koncentrera sig på banornas markbekaffenhet.
Information skall anslås, och fältchefsgruppen kunde även ha demonstration av
redskapen för de medlemmar som känner sig lite osäkra. Oerhört viktigt, då
säkerheten kommer i första hand.
Forts......
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15.

Säsongens kommande mötesdatum
Följande fasta mötesdatum spikades: Extra årsmöte lördagen den 18 maj kl 10.00 på fältet.
Om möjligt kör vi en städ-/grilldag direkt efter mötet. Klubbmöte onsdagen den 28 augusti kl
18.00 på fältet. Årsmöte 2014 torsdagen den 13 februari kl 19.00 (plats meddelas senare).
Utöver dessa fasta datum kan extra klubbmöte eller städdag kallas vid behov. Alla bör dessutom kolla vår hemsida, “Medlemsinfo”, för att se vad som planeras, eller blir inställt. Om
ett planerat möte eller evenemang ställs in, meddelas detta endast på hemsidan.

16.

Avslutning
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Christer
Björnsson
__________________________
Christer Björnsson

Justeras

Justeras:

_____________________________
Peter Hansson

_____________________________
Martin Smith

