Protokoll från Årsmöte 2009
Klubblokalen, Albrektsvägen 92
Lördagen 6 mars 2010, klockan 14.00
20 medlemmar var närvarande (av totalt 101 registrerade)

1

Mötets öppnande
Thorbjörn Forsén hälsade alla välkomna till dagens årsmöte.

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jörgen Malmqvist valdes till mötesordförande. Martin Polla valdes till mötessekreterare.

3

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Tobias Stolt och Mikael Kindstrand valdes till justeringsmän.

4

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet svarade ja på frågan.

5

Föredragning av styrelsens berättelse
Verksamhetsberättelsen redovisades, accepterades av mötet och lades till handlingarna.

6

Fastställande av balansräkning
Den till årsmöteshandlingarna bilagda balansräkningen redovisades och fastställdes.

7

Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse redovisades, accepterades av mötet och lades till handlingarna.

8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9

Val av klubbordförande tillika ordförande i styrelsen för tiden till och
med nästa årsmöte
Thorbjörn Forsén valdes till ordförande i ett år.

10 Val av halva antalet styrelseledamöter, för en tid av två år
Niklas Fridh och Martin Polla omvaldes till styrelseledamöter i två år.
Mikael Nilsson, Johan Nyberg och Kenneth Frank har ett år kvar på sin mandatperiod.

11 Val av styrelsesuppleanter, för tiden till och med nästa årsmöte
Lars Andersson och Bengt-Åke Borg omvaldes på ett år.

12 Val av revisorer, för tiden till och med nästa årsmöte
Lennart Kalmlind och Jörgen Malmqvist omvaldes på ett år.
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13 Val av ordförande och ledamöter i valberedning för nästa årsmöte
Göran Fridh valdes till ordförande. Richard Stolt och Henrik Ulvdell valdes till ledamöter.

14 Av styrelsen väckta förslag
Brev från Sensus studieförbunds Magnus Lundin lästes upp för åhörarna av Jörgen Malmqvist (bifogat)

15 Styrelsens förslag i anledning av motion, som minst två veckor före
årsmötet inkommit till styrelsen, från röstberättigad medlem
Inga förslag förelåg.

16 Övriga frågor
Pär Augustsson presenterades som ny tränare säsongen 2010. Pär presenterade sig själv och hur det
sportsliga upplägget kommer att se ut under året.

17 Prisutdelning
Årets SIK-are: Tobias Stolt
Spelarpris: Richard Stolt,Mikael Nilsson
Ledarpriser: Thomas Lennström, Niklas Fridh
Blommor delades ut till revisorn Lennart Kalmlind

18 Avslutning
Jörgen avslutade mötet efter 32 minuter och hälsade mötesdeltagarna välkomna att ta för sig av fikat.

Norrköping, 2010-03-06

Martin Polla, sekreterare

Jörgen Malmqvist, ordförande

Tobias Stolt, justeringsman

Mikael Kindstrand, justeringsman
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