Protokoll för PTCCS årsmöte 2016-07-04
Ytong styrelserum i Kumla

1. Mötets öppnande
a. Till ett till bredden dukat fikabord, hälsar Bosse alla välkomna till
Ytongs runda styrelsebord och förklarar mötet öppnat.
2. Formalia
a. Upprättande av röstlängd
i. 14 st deltagare på mötet samt en 4-hövdad juniorläktare
ii. Närvarolista Bilaga A
b. Val av ordförande och sekreterare för mötet
i. Föreslås: Bosse. resp. Kimmo.
ii. Mötet bifaller förslaget
c. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
i. Föreslås Birgitta. och Johan M..
ii. Mötet bifaller förslaget.
d. Mötets stadgeenliga utlysning
i. Mail inför årsmötet gick ut i februari.
e. Fastställande av dagordning inklusive anmälan av övriga frågor
i. Dagordningen fastställs enligt förslag med tillägg för
övriga frågor från Eva, Anneli, Bosse, Ingrid, Johan L. och
Johan M
f. Föregående protokoll

i. Föregående årsmötes protokoll 2015-07-04 godkänns och
läggs därmed till handlingarna.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning
a. Verksamhetsberättelsen presenteras muntligen av Ingrid (Skåne),
Kimmo (Stockholm) och Bosse (RIKS) Text biläggs Bilaga B
b. Resultaträkning presenteras av Johan L. Biläggs protokollet.
Bilaga C
4. Revisorns yttrande
a. Johan läser upp revisionsberättelsen där revisorn tillstyrker att
resultat och balansräkning fastslås av årsmötet samt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Biläggs protokollet. Bilaga D
5. Styrelsens ansvarsfrihet
a. Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2015.
b. Styrelsen tackar mötet.
6. Valberedningens yttrande
a. Valberedningen är vakant varför inga föslag lämnats
7. Val av styrelseledamöter.
a. Ordförande (2 år 2015-2016)
b. RIKS-träff (2 år 2015-2016)
i. Förslag saknas styrelseplatsen lämnas vakant.
ii. Den under årsmötet 2015 instiftade webmasterfuntionen
kommer att följa RIKS-träff för val : (2 år (2015-2016)
c. Kassör (2 år 2016-2017)
i. Styrelsen förslår omval av Johan Landberg
ii. Mötet bifaller förslaget.
d. Sekreterare ( 2år 2016-2017)
i. Styrelsen förslår omval av Kimmo Jää-Aro
ii. Mötet bifaller förslaget.
e. Övriga ledamöter (1 år 2016)
i. Styrelsen föreslår omval av Joakim Landberg .
ii. Mötet bifaller förslaget.

8. Val av suppleanter ( 1 år 2016)
i. Styrelsen föreslår Johan M. Och Ingrid F.
ii. Beslutas att bifalla styrelsens förslag
9. Val av revisorer (1 år 2016 )
a. Styrelsen föreslår Claes Björk
b. Beslutas bifalla styrelsens förslag
10. Val av valberedningskommitté (1 år 2015)
a. Saknas förslag, vilket gör att posten lämnas vakant
11.Behandling av, i rätt tid, inkomna motioner
a. Inga inkomna motioner
12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
a. Johan presenterar förslag på klubbens budget för 2016.
b. Beslutas att anta 2016 års budget. Biläggs protokollet. Bilaga E
13. Övriga frågor
a. Eva M. föreslår huvjacka där ev text placeras lägre ner på ryggen
i. Ingrid och Johan L. kollar förslag.
b. Anneli önskar lägga upp säljbara inventarier på hemsidan för
försäljning.
i. Sortiment fotograferas för att kunna läggas upp på nätet.
c. Bosse undersöker ifall det finns intresse för internationell träff
sommaren 2017, med Håkan Danielsson och ev. Bength Paulsson
som träffkoordinatorer.
d. Ingrid. Tematräffar 1-2 gånger på vår/höst
i. Info ut på nätet om lokala träffar.
e. Bosse har fått förslag på årsmöte på Öland 2017.
i. Johan M kollar möjligheterna att anordna årsmöte på
Öland.
f. Johan L. har fått samtal från medlem som inte lyckats får rabatt på
PT-company. Ber att vi kollar upp rutinerna för rabatter.
14.Mötets avslutning
a. Bosse tackar alla mötesdeltagare och förklarar därmed 2016
årsmöte avslutat.

Bilagor:

A Närvarolista
B Verksamhetsberättelse
C Årsredovisning
D Revisorns yttrande
E 2016 år budget

Sekreterare:

Justerat av:

Kimmo Jää-Aro

Birgitta Johansson

Johan Malmström

