
Protokoll fört vid årsmöte 2018 i Bromölla Padel

Datum: 2018-03-14
Tid: 18.00 - 19.00
Plats: Sparbankshatlen Bromö[a

Närvarande och röstlängd
Erik Bodin, Mikael Kristiansen, Leif Kristiansen, Jim Sjöstrand, Max Hansen,
Dennis Persson, Rolf Andersson, John Elmqvist, Johan Nilsson, Jonas Larsson,

Jan-Olof Bergström

1. Erik Bodin förklarade mötet öppnat.
2. Årsmötet valde Mikaet Kristiansen att leda mötet och Erik Bodin att

föra protokolt.
3. Ärsmötet godkände mötets behöriga utlysande.
4. Årsmötet valde Leif Kristiansen att justera protokollet och att vara

rösträknare.

5. Utskickad dagordning godkändes.

6. Eftersom alla närvarande medlemmar enligt stadgarna var
röstberättigade jämstättdes närvaro enlig ovan med röstlängd.

7. Mikaet Kristiansen föredrog Ärsredovisningen för 2017, (Aitaga 1) i

korthet. Årsmötet beslutade godkänna Ärsredovisningen.
8. Mikael Kristiansen föredrog i korthet Revisionsberättelsen (Bilaga 2)

som inte innehöll några anmärkningar.
9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret.

10. Årsmötet beslutade att justera ner medlemsavgiften för
familjemedlemskap titl 400 kr. Medlemsavgifterna 2018 faststä[des
därmed till:
- Vuxen 200 kr
- Ungdom 100 kr
- Famitj 400 kr

11. Styrelsen meddelade att ingen verksamhetsplan eller budget för det
kommande verksamhetsåret tagits fram, då sittande styrelse avgår i

samband med detta årsmöte.
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Erik Bodin

Inga motioner eller förslag från styrelsen var inkomna och behövde

behandlas.

Årsmötet beslutade att välja ledamöter, revisorer och valberedning

enligt nedan:
- til[ Styrelsens ordförande valdes Johan Nilsson
- til[ Styrelseledamöter valdes Rolf Andersson, John Elmqvist, Martin
Andersson, Maria Erlandsson och Max Hansen.

- till Styrelsesuppleant valdes Marcus Nilsson

- till Revisorer valdes Andr6 Niewerth och Monia Jönsson
- titt Vatberedningen valdes DanielJönsson och Tryggve Larsson

- en plats som Styrelsesuppleant [ämnades vakant
- ptatsen som Revisorssuppleant lämnades vakant

Övriga frågor:
- Medlemsmatrikeln och retationen til[ Matchi diskuterades. Bromölta

Fritidscenter måste få listor på medlemmar som ska täggas tilt i

Matchi. Detta bör skickas veckovis var man överens om.

- Möjtigheten att erbjuda autogiro för betatning av medlemsavgiften

diskuterades. Nytillsatta styrelsen tar med sig frågan.

- Frågor rörande Bromölla Fritidscenter, som belysningen på banan,

banhyra 2018 och återbetalning vid regn diskuterades. Då det är

Bromölla Fritidscenter och Matchi som äger dessa frågor kunde inga

beslut tas av årsmötet.
När inga andra frågor före[åg avslutade ordförande mötet.

kollet Justeras

Kristiansen

1. Årsredovisning 2017

Bilagor

2. Revisionsberättelse 2017


