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Protokoll vid årsmöte ftir Tärna snöskoterklubb 2016-07-03, kI 14:00
Plats: Raven

Hill motorstadion i klubbstugan/sekretariatet ("Remma" väst om Hemavan)

Närvarande: Bjöm Tjernström, Mikael Nederberg, Lukas Nederberg, Alva Nederberg, David Larsson, Paul Eriksson,
Tobias Sahlström, Johan Larsson, Mathias Dahlberg, Anton Östhagen, Marcus Palmgren, Estelle Björkman, Johannes
Omma, Klara Westerberg, Magnus 1-ällström, Roberth Östhagen.

l.

Tobias Sahlström valdes

till ordforande ftir mötet.

2. Roberth Östhagen valdes till sekreterare lor mötet.
3. Bjöm Tjernström och Johan Larsson valdes till protokolljusterare.
4. Årsmötet beslutade att årsmötet hade utlysts på rätt sätt.
5. Föredragningslista (dagordning) blev godkänd och fastställd.
6. a) Styrelsen (Roberth, Tobias och Mathias) berättade att man skickat in bygglovsansökan lor
klubbstugan/sekretariatet samt att man påbörjat diskussion om byte från Svemo till SMA och även haft for
avsikt att forsöka få banan besiktad.
b) Kassören (Roberth) gick igenom ekonomir/ftirvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) for det
senaste räkenskapsåret.

7. Kassören (Roberth) läste upp revisorns

(Elise Hemansson) berättelse över styrelsens forvaltning under det

senaste verksamhets -/räkenskapsåret.

8.
9.

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet for styrelsen lor den tid revisionen avser.
Medlemsavgiften fastställdes till att fortsätta med samma belopp som tidigare: 100.- enskild medlem. 150.familjemedlemskap samt 500.- fijr foretagsmedlemmar. Synpunkter om aff den kanske borde höjas framfördes
dock.

10. Verksamhetsplan samt budget {iir det kommande verksamhets-/räkenskapsåret;

l. Det beslutades att banan ska besiktas. Detta ska skötas av: Anton Östhagen, Paul Eriksson, Anders Gothnell
och Klara Westerberg. Förslag till budget fiir detta är SEK 5000.2. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om vad som krävs lor att fä sätta upp ett vindskydd i anslutning till
banan.

3. Klubben ska även under kommande versamhetsår tillhöra Svemo och inte byta
1

till SMA.

1. Vid foregående årsmöte diskuterades en eventuell nedläggning av klubben, men eftersom aktiviteten på banan
ökat och ekonomin for tillf?illet är stabil så togs inget sådant beslut utan klubben får fortleva som vanligt
tillsvidare. Det fanns inga inkomna motioner.

12.Til1ny styrelse ftir Täma snöskoterklubb valdes foljande personer:
Ordforande på två år: Bjöm ljernström
Ledamöter på två år: Mikael Nederberg och Mathias Dahlberg
Ledamöter på ett år: Inge Samuelsson och Magnus Tellström
Suppleanter på ett år: Magnus Fjällström och Johan Larsson
Serkreterare och kassör väljs på det kontituerande mötet.
Som tillforordnad kassör fortsätter Roberth Östhagen tills dess ny kassör utsetts.
13.

Till revisor ft)r ett

14.

Till valberedning

1

5.

år utsågs Elise Hermansson, revisorssuppleant är vakant.
utsågs David Larsson (sammankallande) och Anton Östhagen ftir ett år vardera.

Årsmötets avslutades

Johan Larsson

