PROTOKOLL
OK Renens årsmöte för verksamhetsåret 2018.
Ormberget Stadion 2019-02-24 kl 18:30.
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 Ylva Nilsson.
§ 4 Val av justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Fredrik Lundström och Kati Remes.
§ 5 Verksamhetsberättelse
Björn Samuelsson och Börje Johansson redovisade verksamhetsberättelsen för 2018 enligt bifogad
verksamhetsberättelse.
Agneta Lindbäck redovisade resultat- och balansräkningen för 2018. Årets resultat uppgår till 170 821
kr, till stor del beroende på att Luleåklubbarna arrangerade USM 2018. Av föreningens totala
tillgångar på knappa 1,3 mkr uppgår ca 89 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.
Björn Samuelsson redogjorde även för status vad det gäller klubblokal. Enligt det förslag som ligger
just nu så ska OK Renen få sin lokal i källaren på Ormbergshuset med ett kontrakt som kommer att
gälla i fem år. Denna lokal måste Luleå Kommun gå igenom först och sedan ska klubben göra vissa
ändringar på ytskikt osv. Det rör sig förmodligen om en investering på cirka 150 tkr.
Årsmötet biföll verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning. De bifogas protokollet i sin
helhet.
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§ 6 Revisionsberättelse
Mikael Kivijärvi redovisade revisionsberättelse för 2018. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2018.
§ 7 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2018.
§ 8 Medlemsavgifter
Björn Samuelsson redogjorde för styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift under det
kommande året.
§ 9 Val
Valberedningen redogjorde sitt förslag och till styrelsen 2018 valdes:

•
•
•
•

Björn Samuelsson som ordförande för 1 år.
Karin Wollbrand och Börje Johansson omvaldes som ledamöter för 2 år.
Agneta Lindbäck avgår och hennes plats hålls vakant fram till vårmötet någon gång i
april/maj.
Inga suppleanter valdes.

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

•
•

Therese Sundkvist som revisor för 1 år.
Maria Markström som revisorsuppleant för 1 år.

Till valberedning (3 ledamöter) för 1 år valdes:

•
•
•

Martin Hasselström - sammankallande
Mikael Kivijärvi
Fredrik Engström

Till lotteriansvarig för 1 år valdes:

•

Peter Lundberg

§ 10 Motioner
Inga motioner har inlämnats.
§ 11 Övriga frågor

•
•

Martin Hasselström tog upp hur vi ska fånga upp medlemmar som inte har tillgång till
dagens teknik. Efter viss diskussion bordlades denna fråga.
Avgående styrelsemedlemmar Agneta Lindbäck tackades för väl utfört uppdrag.
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§ 12 Mötets avslutande
Årsmötesordförande avslutar årsmötet för verksamhetsåret 2018.

Vid protokollet:

Årsmötesordförande:

Ylva Nilsson
Justerare:

Mikael Kivijärvi
Justerare:

Fredrik Lundström

Kati Remes
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