Protokoll fört vid årsmöte för Nikado KK 2014-03-27
1. Ordf.förklarade mötet öppnat.
2. Mötet förklarades vara utlyst på rätt sätt.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till ordf. för mötet valdes Fredrik Nilsson och till sekr. Lars-Bertil Pettersson.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eva Nilsson och Patrik Modig.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaberättelse upplästes, godkändes och lades till
handlingarna.
7. Revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Beslut togs om att ordf. och kassör får teckna föreningens namn var för sig.
10. Medlemsavgiften beslutades var oförändrad 500 kr/vuxen och 400 kr/barn per termin.
11. Beslut togs om styrelsearvode : 400 kr/år för ordf, sekr, och kassör. 200 kr/år för ledamöter
och suppleanter samt 500 kr/år till materialförvaltaren.
12. Till ordf. på 1 år valdes Fredrik Nilsson.
13. Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Lars-Bertil Pettersson, Sanela Becovic´ och Emma
Batarseh.
14. Till suppleanter på 1 år valdes Mikael Hindgren och Nicklas Arneson.
15. Till revisorer på 1 år valdes Björn Pontén och Andreas Persson.
16. Till valberedningen på 1 år valdes Eva Nilsson, Anna Larsson och Nicklas Arneson.
17. Övriga frågor: kassören föreslog att hon ville ha ett arvode på 200 kr/år till kostnader för
dataprogram och detta godkändes av mötet. Förslag om klubbmästerskap framfördes och
styrelsen skall jobba vidare med detta. Info gavs angående tränarutbildning samt domarkurs
den 3-4 maj. Önskemål framkom om att lägre graderade vill träna mot högre graderade för att
utvecklas bättre i sin karateutövning. Styrelsen kommer att titta över stadgarna från
riksidrottsförbundet och presentera egna reviderade stadgar till årsmötet 2015. Emma
Bengtsson utsågs till klubbfotograf och skall tilldelas ett arvode om 500 kr/år + diverse utlägg
i samband med fotografering för klubben.

Var god vänd!
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