PROTOKOLL

Årsmöte TeamYstad
Datum:

2015-05-26

Tid:

1 9 .0 0

Plats:

Suxxesshallen.
Ystad

1Mötets
öppnande
2 Mötets
behoriga
utlysning
3 Godkännande
av dagordning
4Yal av
lor
ordforande
mötet
5 Val av
seketerareft)r
mötet

OrdforandeTommy Nilsson öppnademötet och hälsademedlemmarna
välkomna.

Mötetsbehrlrigautlysninggodkänns.

Motetgodkänner
dagordningen.
Ordforande
for mötetvaldesTommyNilsson.

Sekreterarefor mötet valdesMaria Lindblad.

for mötetvaldesAnn-SofieDahlströmochLindaJönsson.
6 Val av justerare Justerare
for mötet
for verksamhetsår
2014-2015delades
7 Verksamhets- Verksamhetsberättelsen
ut på mötetoch
lagges
handlingarna.
lästes
upp.
Godkändes
och
till
Se
bilaga.
berättelse
8 Ekonomisk
berättelse

Bokforingför säsong2014-2015
delades
ut på mötet.KassörUlf Emanuel
gick igenomposterna.
Visarett minuspå 6 481,50kr Bokforingengodkandes
ochlaggestill handlingarna.
Sebilaga.

9 Revisorns
berättelse

Michael Flodin och ChristerJönssonhar gått igenom råikenskaperna,
revisionsberättelsen
eodkandesav mötet.

10Beviljandeav
för
ansvarsfrihet
for det
styrelsen
eångnaaret

Ansvarsfrihetbeviljadesav mötetfor styrelsenfor det gångnaåret.

l1 Val av

12Avgifter
2015-2016

Ordforanden2är,TommyNilsson.
Seketerare2 är,Marialindblad.
RevisorerI år,MikaelFlodinochChristerJönsson,
1 ar, GöranAndersson
Revisorsuppleant
Alf
| är,CarinaEmanuel,Ann-ChristinHåkansson,
Valberedning
Olsson.
MikaelFlodin,TommyNilsson,PerHall.
f) Sponsorgrupp:
g) Val av UK 1 år,Ulf Emanuel,PerHall.

a)
b)
c)
d)
e)

Förslagpå nya avgifterpgahöjningav banhyrafor att få budgeteni balans,
Ungdomaroforändrat,för att ft budgeti balans.Motet godkännerde nya

2 (2)

13Val av
firmatecknare
14Motioner
15Övrigafrågor

avsifterna.Sebilaga.
Firmatecknare
valdesvar ochen for sie.Ulf EmanuelochTommvNilsson.
Ingainkomnamotioner.
o Prisutdelning
för TeamYstadsklubbmästerskap
och
juniorerna
genomfordes.
för
och
ingarna
ungdomarna
månadstävl
o Genomgångav drogpolicyn,det är ett krav från kommunenfor att fi
om klubbenffir problemmed
bidrag.Skyldighetatt polisanmäla
narkotikaellerdoping.
o Lördag2918traningsläger
kl 13.00medgrillningpå kvällen.
Informationkommeratt finnaspå facebooksamti hallen.
. Önskemålom klubbmästerskap
på 2 lördagarsåatt de somarbetarhelg
ävenkanspela.
o Det kommerintebli 2 träningarsomklubbenbetalar,eventuelltkan
hallenerbjudaträningskort,Hasseåterkommer.
r I reservlag,näistastisongpga attvi zirfiirre medlemmarsomspelar.
o Klubbenanmäler3 st 8:amanna-lag.Ej beslutatom någotlag kommer
säsong.
varareserveratför damersomforegående
o Jokerlotteriet,
ca60 andelarsomsäljs.Förslagattfler vinner.
. Styrelsenhar beslutatatt TeamYstadhar en kassaochett konto,detta
forenklarbokforingerqseniorkontotforsvinner(877-4200)kommeratt
forsvinnavid nyår.
o Träningenbörjar4 augusti.
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SENIORER:
a) Medlemsavgift

50 kr

(allamed licens) 400 kr
b) Serviceavgift
c) Licens

450 kr

d) Hatuträning

150 krlmån

(höjning1-0%)

e) Hefträning

- 320kr/män

(höjning10%)

230 krlmån

(höjning10%)

fl

Spelilag

(månadsavgifterna
betalas9 månaderper säsong,Augusti-April)
O.rt"Stt
al Medlemsavgiftpassiv medlem 50 kr
b) l(örersättnigför alla laga

L5 kr/mil

c) Hallicens

25kr /år

JUT{K)RER
a) Medlemsavgift

50 kr

bl Träningsavgit

1-00kr /mån

(oförändrat)

cl Speli lag

100 kr / män

(oförändrat)

d) Lbm enligtförbindetsregleri olikaåldersgrupper
(månadsangifterna
betalas9 månaderper säsong,Augusti-April)

