Protokoll årsmöte Stockholm West Squash Club
Datum: söndag 27 augusti 2017

Tid: 16:30

Plats: Komethallen

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Hollström öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Dan Hollström valdes till mötets ordförande och Bobo af Ekenstam till sekreterare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes.
4. Val av två justeringsmän som jämte ordförande justerar protokollet.
Till justeringsmän valdes Martin Wiklund och Sven Ahnborg.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet beslutade att det varit utlyst på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista övriga frågor.
Föredragningslista för övriga frågor fastställdes.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och
2016. (resultat och balans)
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och föredrog årsredovisning för räkenskapsåren
2015 och 2016.
8. Revisorernas berättelse.
Då formell revisor saknas redogjorde en enad styrelse för att de granskat räkenskaperna och
intygade att de var i sin ordning.
9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av årets resultat.
Resultat och balansräkning fastställdes och årsmötet beslutade att föra över årets vinst till
kommande år.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste räkenskapsåret.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste räkenskapsåret.
11. Fastställande av medlemsavgifter för säsongen 2017/2018.
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 400 kr och att behålla träningsavgiften på 400 kr.

12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år.
Årsmötet uppdrog åt den nya styrelsen att arbeta fram en verksamhetsplan för kommande år.
Ambitionen är att komma igång med verksamhet för både juniorer och damer. Den nya styrelsen
uppdrogs också att arbeta fram en vision för klubben med värdegrund och verksamhetsidé.
13. Val av
a) klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Martin Wiklund valdes till klubbens ordförande.
b) föreningens sekreterare för en tid av två år.
Joakim Sundqvist valdes till sekreterare.
c) föreningens kassör för en tid av två år.
Peter Hernberg valdes till kassör.
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
Stefan Törnstrand valdes till suppleant.
d) val av revisor för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter får ej delta.
Dan Hollström valdes till revisor.
e) val av 2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
Sven Ahnborg och Bobo af Ekenstam valdes till valberedning. Till valberedningens ordförande valdes
Sven.
f) Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Ordförande Martin Wiklund valdes till föreningens ombud.
14. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
Två motioner hade inkommit. Den första var att ändra föreningens stadgar paragraf 4 till att om man
inte betalt medlemsavgift så har man utträtt ur föreningen. Den andra var en motion till Svenska
Squashförbundet om rösträtt på förbundets årsmöte. Båda motionerna antogs av årsmötet.
Joakim Sundqvist redogjorde för den enkät som gått ut till medlemmarna. En intressant redogörelse
med flera intressanta insikter.
En fråga som kom upp var ersättning till spelare i seriespelet i samband med resor. Frågan hänsköts
till styrelsen.
Stefan Törnstrand och Dan Hollström åtog sig lagkaptensansvaret för div 2 respektive div 3 lagen. De
åtog sig att diskutera uttagningsprinciper och kommunicera det till klubbens lagspelare.
15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Protokollet justeras:

Martin Wiklund

Sven Ahnborg

