
Bromölla + Padel

Årsmöte Bromölla Padel

Plats

15:e april 2014 klockan 16:30

Storgatan 40, Bromölla

Tid

() t. Mötets öppnande
Eric Johnsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen

3. Deltagarlista
Följande deltagare noterades:
Per Wagner

Eric Johnsson

Mikael Kristiansen

Erik Bodin

Anders Johnsson

Tomas Winnberg

4. Val av mötets ordförande, sekreterare samt justerare
Ärsmötet beslutade att Välja Eric Johnsson till mötesordförande och Per Wagner till sekreterare

Tomas Winnberg utsågs tilljusterare av protokollet.

5. Beslut om föreningens bildande
Ärsmötet beslutade att bilda föreningen Bromölla Padel

6. Föreningens stadgar
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagna stadgar (Bilaga 1) med tillägget att införa en

antidrog-policy. Förslag till sådan policy tas fram av styrelsen till nästa möte.

7. Medlemsavgift
Ärsmötet faststä llde med lemsavgift e rna enl igt neda n :

Vuxen:2OOkr/är

Vuxen medlem anses den som fyllt 21 år

Ungdom: 100 krlår
Ungdomsmedlem anses den vara som ännu inte fyllt 21 år

Familj: 4OOkr/är

Som familj anses personer boende på samma adress



Bromölla + Padel

8. Val av styrelse
Årsmötet beslutode att völja följande styrelse

Eric Johnsson, ordförande
Mikael Kristiansen

Per Wagner

Erik Bodin

Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna sig emellan på konstituerande styrelsemöte

9. Föreningensverksamhet
Ärsmötet fastställde att föreningens verksamhet skall vara Padel.

Genom att spela och utveckla sporten skall föreningen främja fysisk aktivitet och därigenom
folkhälsan

Bromölla Padel har som ambition att uppnå 40 medlemm ar är L, samt uppnå 25 unika bokningar

under året.

10. övriga frågor
Förhållningsregler ska införas och åskådliggöras inom banområdet

Från mötet framlades förslag om att beställa rack för uthyrning:

8-10 rack bör beställas för en summa om ca 500 kr/rack

Uthyrningskostnad för rack bestämdes till 40 kr/rdck

Förslag om att medlemmar ska få låna rack gratis beslutades.

Ärsmötet föreslog också att bollar skall köpas in att använda i samband med klubbaktiviteter

Förslag om hemsida för föreningen diskuterades utan att något beslutades

När inga andra frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet Mötets ordförande Justerare

Per Wdgner TomasWinnbergEric


