Årsmöte Rasnov 2017-09-03.
Hotell Edelhouse.
Närvarande: Pietro Nilsson Toracca, Gunnar Tegvald, Reino Vaara, Berit Mukka, Olle Strömvall, Karin
Spele, Örjan Eklund, Lennarth Theander, Rikard Swedberg, Katarina Tikka, Linda Eriksson
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Val av ordförande: Pietro.
Sekreterare: Linda Eriksson.
Ingen justerare valdes.
Förgående årsmötesprotokoll
Ordföranden gick igenom förgående årsmötesprotokoll.
Kassörens redovisning
Kontoutdrag för Sveriges Backhopparveteraner redovisades i korthet. Utgående saldo ca
7600kr.
Revisorns berättelse
Ordföranden gick igenom revisionsberättelsen. Årsmötet godkände revisorns berättelse.
Ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna året
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen
Val av:
Ordförande, Pietro Toracca Nilsson, är vald på 2 år och har vid årsmötet 1 år kvar.
a. Vice ordförande 2 år
Linda Eriksson valdes på 2 år.
b. Sekreterare 2 år
Rickard Swedberg valdes som sekreterare på 2 år.
c. Kassör 2 år
Dick Walldin valdes på 2 år.
d. Revisor 1 år
Harald Liljedahl valdes på 1 år.
Årsavgift
Årsavgiften beslutades till oförändrad, 350:Övriga frågor
- Rikard informerade om kommande Veteran-SM som går i Örnsköldsvik 23-24 september.
Medaljer är inköpta.
- Pietro informerade om Facebook-gruppen Sveriges Backhopparveteraner och hemsidan
veteranhopp.se.
- Lagkapten för veteran-VM: Gunnar Tegvald valdes.
- Laghoppning veteran-VM: Sverige behöver låna in hoppare i åldersklassen 60-70 för att
få till ett lag. Majoriteten av årsmötet medlemmar är överens om att försöka få till ett
lag.
- IMC-möten, deltagare från Sverige: beslutas Gunnar Tegvald, Rickard Swedberg och
Pietro Toracca Nilsson.
- Inbjudan och program för veckans VM gicks igenom av ordföranden.
- Rekrytering: hur rekryterar vi fler till föreningen? Alla ska fundera om det finns gamla
backhoppare som vill göra comeback.
- Diskussion kring vad föreningen kan göra med överskottet, t.ex. stipendium till någon i
föreningen. Förslaget är att styrelsen kan besluta om att 30 % kan doneras till någon i
föreningen som t.ex. har ekonomiska svårigheter. Främst ska detta gälla utövare.

-

Önskemål framkom om enklare bokslut där utgifter och inkomster framgår kring årsvisa
kontoutdrag.
11. Mötet avslutas

