Protokoll PTCCS årsmöte 2010-03-06 Askersund
1. Mötets öppnande
a. Håkan hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar årsmötet 2010.
2. Formalia
a. Upprättande av röstlängd
i. Se deltagarlista. Bilaga 1
b. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
i. Håkan utses att vara ordförande för mötet
ii. Kimmo utses att vara sekreterare för mötet.
c. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
i. Tommy och Gunilla utses att justera protokollet tillika agera
rösträknare.
d. Mötets stadgeenliga utlysning.
i. Kallelse och dagordning gick ut 12 januari respektive 7
februari. Mötet anses vara stadgeenligt utlyst.
e. Fastställande av dagordning inklusive anmälan av övriga frågor
i. Datum ändras till korrekt år.
ii. Claes anmäler en övrig fråga som tas upp under pkt 3
eftersom den rör ekonomi och styrelsens ansvarsfrihet
iii. Kimmo anmäler fråga angående årsmötets läge under
kalenderåret.
f. Föregående protokoll
i. Sekreteraren läser igenom förra årsmötets protokoll daterat
2009-04-12.

ii. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning
a. Mötet läser igenom verksamhetsberättelsen (se bilaga 2) med
efterföljande diskussion om PT´s framtid.
i. Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna.
b. Claes presenterar resultaträkningen. (se Bilaga 3)
i. Mötet godkänner resultaträkningen för 2009.
c. Claes tar på förekommen anledning upp fråga från orolig medlem
rörande bl.a. resultaträkningen som visas på hemsidan. Alla frågor
och svar finns på forumet på klubbens hemsida.
i. Mötet beslutar att styrelsen skall se till att klubbens
resultaträkning får en mer lättläst layout som passar den nya
hemsidan samt att komplettera klubbens mötesprotokoll.
ii. Mötet kommer fram till, att klubbens verksamhet motsvarar
medlemmarnas önskemål och att medlemmarna kan och bör
påverka klubbens inriktning genom motioner till årsmötet
och engagemang i klubben på träffar och på hemsidan.
4. Revisorns yttrande
a. Marita läser upp revisorns yttrande. Se bilaga 4
5. Styrelsens ansvarsfrihet
a. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
b. Styrelsen tackar mötet
6. Valberedningens yttrande. Förslag som:
a. kassör: Johan Landberg
b. sekreterare: Kimmo Jää-Aro
c. Övrig ledamot :Claes Björk
i. Styrelsen förslår Joakim Landberg
d. Suppleanter: Bengt Molinder och Joakim Landberg
i. Styrelsen föreslår Mats Holm och Gunilla Molinder
e. Revisor: Claes Björk

7. Val av styrelseledamöter.
a. Kassör (2 år, 2010-2011)
i. Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.
1. Johan Landberg
a. Johan kommer att vara klubbens firmatecknare
tillsammans med ordförande, Håkan
Danielsson.
b. Styrelsen uppdras att ändra faktureringsadress
för klubben till: Johan Landberg ,Linnégatan 8,
742 36 Östhammar, samt se till att
firmatecknare ändras enligt ovanstående.
b. Sekreterare (2 år, 2010-2011)
i. Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag
1. Kimmo Jää-Aro
c. Övrig ledamot (1 år, 2010)
i. Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag
1. Joakim Landberg
8. Val av suppleanter (1 år, 2010)
a. Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag
i. Mats Holm och Gunilla Molinder
9. Val av revisorer (1 år, 2010)
a. Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.
i. Claes Björk
10. Val av valberedningskommitté (2 år )
a. Styrelsen föreslår att Roger Lind fortsätter som valberedningens
ordförande samt att Roger med hjälp av styrelsen får fram en
ytterligare en ledamot.
b. Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag
11.Behandling av, i rätt tid, inkomna motioner
a. Inga inkomna motioner.

12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
a. Claes presenterar budgetförslag, se bilaga 5
b. Mötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till budget för 2010.
13. Övriga frågor
a. Claes: se pkt 3c
b. Kimmo: Hur samlar man fler medlemmar till årsmötet?
i. Årsmötet har flyttats till början av kalenderåret för att bättre
passa in i planeringen av året vilket drar färre medlemmar
än under en helgträff under sommarmånaderna.
ii. Mötet beslutar att behålla årsmötet till början av
kalenderåret men senarelägga den ca 1 månad.

c. Håkan avtackar Claes för lång och trogen tjänst som kassör och
arbete för klubbens väl. Och Marita för att ställt upp under denna
tid både på träffar och för att ha lånat ut Claes till klubben.
14. Mötets avslutning
a. Håkan avslutar årsmötet 2010 och tackar alla deltagare för visat
intresse.

Sekreterare

Justeras av

Kimmo Jää-Aro

Gunilla Molinder

Tommy Andersson

