Protokoll för PTCCS årsmöte 2013-02-23 Norrköping
1.

Mötets öppnande
a. Rickard hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Formalia
a. Upprättande av röstlängd
a.i. 12 deltagare på mötet.
a.ii.

Närvarolista Bilaga A

b. Val av ordförande och sekreterare för mötet
b.i. Föreslås: Rickard. resp. Kimmo.
b.ii. Mötet bifaller förslaget
c. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
c.i. Föreslås Håkan och Staffan
c.ii. Mötet bifaller förslaget.
d. Mötets stadgeenliga utlysning
d.i. Info om årsmötet har lagts på hemsidan och i utskick på mail

3 januari och anses stadgeenligt utlyst.
e. Fastställande av dagordning inklusive anmälan av övriga frågor
e.i. Dagordningen fastställs med följande pkt.
e.i.1.

Ändring av tidpunkt för årsmötet.

f. Föregående protokoll
f.i. Föregående årsmötes protokoll 2012-02-25 godkänns och

läggs till handlingarna.
3.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning
a. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2012 delas ut samt

läses av Rickard. resp. Johan.
b. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkänns av mötet.

Biläggs protokollet. Bilaga B och C
4.

Revisorns yttrande

a. Johan läser upp revisorns yttrande och tillstyrker att resultat och

balansräkning fastslås samt styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet. Biläggs protokollet. Bilaga D
5.

Styrelsens ansvarsfrihet
a. Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2012.
b. Styrelsen tackar mötet.
6.

Valberedningens yttrande
a. Valberedningen har inte haft möjlighet att fullgöra sin uppgift.

7.

Val av styrelseledamöter.
a. Ordförande (2 år 2013-2014)
a.i. Styrelsen föreslår Rikard Plato för nyval.
a.ii. Beslutas att bifalla styrelsens förslag.
b. RIKS-träff (2 år 2013-2014)
b.i. Mötet förslår att lokalträffsansvariga bildar en RIKS-

träffgrupp för samordning av RIKS-träffar.
b.ii. Till sammankallande utses Kimmo Jää-Aro.
c.

Kassör (2år 2012-2013)

d. Sekreterare ( 2år 2012-2013)
e. Övriga ledamöter (1 år 2013)
e.i. Styrelsen föreslår Joakim Landberg för omval samt KriStina

Persson för nyval till övriga ledamöter.
e.ii. Beslutas att bifalla styrelsens förslag
8. Val av suppleanter ( 1 år 2013)
a. Mötet uppdrar styrelsen att ta fram suppleanter till nästa

styrelsemöte.
9. Val av revisorer (1 år 2013 )
a. Styrelsen föreslår Claes Björk
b. Beslutas bifalla styrelsens förslag
10. Val av valberedningskommitté (2 år 2013-2014)
a. Styrelsen föreslår Håkan Danielsson att leda valberedningens

kommitté

b. Beslutas bifalla styrelsens förslag.
c. Ordförande för valberedningens kommitté utser övriga i ledamöter.
11. Behandling av, i rätt tid, inkomna motioner
a. Inga inkomna motioner
12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
a. Johan delar ut förslag på klubbens budget för 2013.
b. Beslutas att anta 2013 års budget. Biläggs protokollet. Bilaga E
13. Övriga frågor
a.i. Förslag att flytta årsmötet till sommaren samt ha ekonomisk

redivisning för medlemmarna under januari/februari.
14. Mötets avslutning
a. Rickard tackar alla mötesdeltagare, och för sig, och förklarar 2013

årsmöte avslutat.
Bilagor:

A Närvarolista
B Verksamhetsberättelse
C Årsredovisning
D Revisorns yttrande
E 2013 år budget

Sekreterare:

Justerat av:

Kimmo Jää-Aro

Håkan Danielsson

Staffan Johansson

