PROTOKOLL
OK Renens årsmöte för verksamhetsåret 2017.
Ormberget Stadion 2018-02-18 kl 18:00.
Ordförande Björn Samuelsson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet.

§ 1 Mötets behöriga utlysande
Medlemmarna förklarade årsmötet vara utlyst i tid.
§ 2 Godkännande av dagordning
Medlemmarna godkände dagordningen för årsmötet.
§ 3 Val av årsmötesordförande
Som årsmötesordförande valdes Mikael Kivijärvi och som sekreterare Agneta Lindbäck.
§ 4 Val av justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Martin Hasselström och Linda Lundberg.
§ 5 Verksamhetsberättelse
Björn Samuelsson och Börje Johansson redovisade verksamhetsberättelsen för 2017. Värt att lyfta
fram är vår fina barn- och ungdomsverksamhet inom Orientering och Cykel. Den långvariga
satsningen inom Orientering börjar även ge goda resultat på tävlingar, vi har under 2017 haft gott
deltagande lokalt, nationellt och även till viss del internationellt. Vi saknar fortfarande en egen
samlingspunkt och en klubbstuga kommer vi att fortsätta jobba för under 2018. Cykelsektionen har
under året bla jobbat med att förlänga och förbättra MTB-leden i Karlsvik. Resultatet är en fin
cykelled som passar bra för nybörjare men även för erfarna som gillar mindre tekniska leder.
Anna Engström redovisade resultat- och balansräkningen för 2017. Årets resultat uppgår till 86832
kr. Av föreningens totala tillgångar på 1,1 mkr uppgår ca 170 tkr av varulager och tävlingsutrustning,
resten är likvida medel. Uppnått resultat i år var bättre än förväntat, vi bör gå med liten vinst för att
kompensera för ev sämre år. Stor enskild intäkt står Renrajden för i år ca 50000 och den måste vi
räkna med uteblir ca vart fjärde år pga väderförhållanden. Stor andel av de likvida medlen är
försäkringspengar från den gamla Rengärdan som brann ned och är tänkta att investeras i en ny
klubbstuga.
Årsmötet biföll verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning. De bifogas protokollet i sin
helhet.
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§ 6 Revisionsberättelse
Mikael Kivijärvi redovisade revisionsberättelse för 2017. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2017.
§ 7 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2017.
§ 8 Medlemsavgifter
Björn Samuelsson redogjorde nytt förslag för medlemsavgifter 2018. Medlemsavgift för enskild
medlem fastställdes till 300 kr. Medlemsavgift för familj fastställdes till 1000 kr. Tävlingsavgiften
OL/SkidOL för barn/ungdom upp till 16 år avskaffas.
§ 9 Val
Valberedningen redogjorde sitt förslag och till styrelsen 2018 valdes:





Björn Samuelsson som ordförande för 1 år.
Mikael Hörnqvist, Cecilia Lund och Kristina Kivijärvi som ledamöter för 2 år.
Minna Koukkanen som suppleant för 1 år.

Valberedningen redogjorde sitt förslag och som revisor resp revisorsuppleant 2018 valdes:




Therese Sundkvist som revisor för 1 år.
Anders Wåhlin som revisorsuppleant för 1 år.

Till valberedning (3 ledamöter) för 1 år valdes:





Mikael Kivijärvi – sammankallande
Martin Hasselström
Fredrik Engström

Till lotteriansvarig för 1 år valdes:



Peter Lundberg

§ 10 Motioner
Inga motioner har inlämnats.
§ 11 Övriga frågor
Avgående styrelsemedlemmar Thomas Johansson, Anna Engström och Fredrik Engström tackades för
väl utfört uppdrag.
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§ 12 Mötets avslutande
Årsmötesordförande avslutar årsmötet för verksamhetsåret 2017.

Vid protokollet:

Årsmötesordförande:

Agneta Lindbäck
Justerare:

Mikael Kivijärvi
Justerare:

Martin Hasselström

Linda Lundberg
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