
      
 

Protokoll för höstmötet tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 18:00 
 

Lokal: klubbhuset 

 

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes (bifogas protokollet) 

2. Fråga om mötet har utlysts på ett riktigt sätt 

Mötet har utlysts på ett riktigt sätt 

3. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslistan godkändes 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes K-G Wikström. Till sekreterare valdes Arne 

Larsson 

5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet 

Till justeringsmän valdes Staffan Sköld och Olle Olofsson 

6. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året samt tidpunkt för 

inbetalning 

Förslaget till en medlemsavgift på 750 kr fastställdes av mötet. Senaste 

inbetalning av medlemsavgiften fastställdes till 30 nov. 

7. Val av klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) 

år. 

Håkan Hedlund omvaldes till ordförande på ytterligare 1 år 

8. Val av (halva antalet) övriga styrelsemedlemmar för en tid av två (2) år. 

Arne Larsson, Irma Spårman och Tommy Nordgren kvarstår i styrelsen ytterligare 

1 år. Lars Noren omvaldes och Nicklas Johansson invaldes som ny 

styrelsemedlem.  

9. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år. 

Till styrelsesuppleanter valdes Sören Johansson (omval), samt nya Elisabeth 

Norman och Mikael Hult 

10. Val av två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val 

får den nyvalda styrelsens ledamöter inte delta 

Till revisorer valdes Karl-Gunnar Wikström (omval) och Siv Björn. Till suppleant 

valdes Jonas Larsson. 

11. Val av valnämnd (2 + 1), ordförande samt (1) ledamot i valnämnd för en tid 

av ett (1) år. En ledamot utses av styrelsen.  

Förslag om att valet sker vid vårens årsmöte 2015 godkändes.  



12. Beslut om val av ombud till GDF – möte. 

Mötet beslutade att klubbstyrelsen utser ombud 

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem 

minst 30 dagar före mötet 

Inga förslag inkomna 

14. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor 

15. Mötets avslutning 

Den gamla styrelsen avtackades och mötet avslutades. 

 

Kalix den 22 oktober 2014 

 

 

-----------------------------------  -------------------------------- 

Karl-Gunnar Wikström  Arne Larsson (sekr) 

 

 

         ----------------------------------  -------------------------------- 

Staffan Sköld   Olle Olofsson 

 


