
PROTOKOLL

Årsmöte Team Ystad

Datum: 2015-05-26

Tid:  19.00

Plats: Suxxesshallen. Ystad

1Mötets
öppnande

Ordforande Tommy Nilsson öppnade mötet och hälsade medlemmarna
välkomna.

2 Mötets
behoriga
utlysning

Mötets behrlriga utlysning godkänns.

3 Godkännande
av dagordning

Motet godkänner dagordningen.

4Yal av
ordforande lor
mötet

Ordforande for mötet valdes Tommy Nilsson.

5 Val av
seketerare ft)r
mötet

Sekreterare for mötet valdes Maria Lindblad.

6 Val av justerare
for mötet

Justerare for mötet valdes Ann-Sofie Dahlström och Linda Jönsson.

7 Verksamhets-
berättelse

Verksamhetsberättelsen for verksamhetsår 2014-2015 delades ut på mötet och
lästes upp. Godkändes och lagges till handlingarna. Se bilaga.

8 Ekonomisk
berättelse

Bokforing för säsong 2014-2015 delades ut på mötet. Kassör Ulf Emanuel
gick igenom posterna. Visar ett minus på 6 481,50 kr Bokforingen godkandes
och lagges till handlingarna. Se bilaga.

9 Revisorns
berättelse

Michael Flodin och Christer Jönsson har gått igenom råikenskaperna,
revisionsberättelsen eodkandes av mötet.

10 Beviljande av
ansvarsfrihet för
styrelsen for det
eångna aret

Ansvarsfrihet beviljades av mötet for styrelsen for det gångna året.

l1 Val av a) Ordforanden2 är, Tommy Nilsson.
b) Seketerare 2 är,Marialindblad.
c) Revisorer I år, Mikael Flodin och Christer Jönsson,
d) Revisorsuppleant 1 ar, Göran Andersson
e) Valberedning | är, Carina Emanuel, Ann-Christin Håkansson, Alf

Olsson.
f) Sponsorgrupp: Mikael Flodin, Tommy Nilsson, Per Hall.
g) Val av UK 1 år, Ulf Emanuel, Per Hall.

12 Avgifter
2015-2016

Förslag på nya avgifter pga höjning av banhyra for att få budgeten i balans,
Ungdomar oforändrat, för att ft budget i balans. Motet godkänner de nya



2 (2)

avsifterna. Se bilaga.
13 Val av
firmatecknare

Firmatecknare valdes var och en for sie. Ulf Emanuel och Tommv Nilsson.

14 Motioner Inga inkomna motioner.

15 Övriga frågor o Prisutdelning för Team Ystads klubbmästerskap och
månadstävl ingarna för ungdomarna och juniorerna genomfordes.

o Genomgång av drogpolicyn, det är ett krav från kommunen for att fi
bidrag. Skyldighet att polisanmäla om klubben ffir problem med
narkotika eller doping.

o Lördag 2918 traningsläger kl 13.00 med grillning på kvällen.
Information kommer att finnas på facebook samt i hallen.

. Önskemål om klubbmästerskap på 2 lördagar så att de som arbetar helg
även kan spela.

o Det kommer inte bli 2 träningar som klubben betalar, eventuellt kan
hallen erbjuda träningskort, Hasse återkommer.

r I reservlag, näista stisong pga att vi zir fiirre medlemmar som spelar.
o Klubben anmäler 3 st 8:a manna-lag. Ej beslutat om något lag kommer

vara reserverat för damer som foregående säsong.
o Jokerlotteriet, ca 60 andelar som säljs. Förslag att fler vinner.
. Styrelsen har beslutat att Team Ystad har en kassa och ett konto, detta

forenklar bokforingerq senior kontot forsvinner (877-4200) kommer att
forsvinna vid nyår.

o Träningen börjar 4 augusti.

Justeras:

Justerare

Tommy

Mn.-. "L,wd,ltls,d
Maria Lindblad
sekreterare

Justerare
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SENIORER:

a) Medlemsavgift 50 kr

b) Serviceavgift (alla med licens) 400 kr

c) Licens 450 kr

d) Hatu träning 150 krlmån (höjning 1-0%)

e) Hef träning - 320kr/män (höjning 10%)

fl Spelilag 230 krlmån (höjning 10%)

(månadsavgifterna betalas 9 månader per säsong, Augusti-April)

O.rt"Stt

al Medlemsavgift passiv medlem 50 kr

b) l(örersättnig för alla laga L5 kr/mil

c) Hallicens 25kr /år

JUT{K)RER

a) Medlemsavgift 50 kr

bl Träningsavgit 1-00 kr /mån (oförändrat)

cl Spel i lag 100 kr / män (oförändrat)

d) Lbm enligt förbindets regler i olika åldersgrupper

(månadsangifterna betalas 9 månader per säsong, Augusti-April)


