Årsmötesprotokoll 130228
1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för
mötet
Marie Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Följande medlemmar deltog vid mötet:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lars-Erik Kaliff Röckner
Ujkan Daci
Johan Jönsson
Henrik Carlqvist
Ingvar Bengtsson
Marie Gustavsson
Albin Bergholm
Lars Karlsson
Jörgen Gustafsson
Björn Söderström
Tommy Peresin

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Lars Karlsson valdes till ordförande och Henrik Carlqvist valdes till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Björn Söderström och Jörgen Gustafsson valdes.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelsen och möteshandlingar har gått ut i god tid, mötet är korrekt utlyst.

5. Dagordningens godkännande
Dagordningen för årsmöten tillämpades.
6.
a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

b)

Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Förvaltningsberättelsen godkändes av mötet.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisorn tillstyrkte balans och resultaträkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Mötet gav föregående styrelse ansvarsfrihet för år 2012.

9. Fastställande av maximala avgifter för
verksamhetsået
Vid ett eventuellt behov av höjning av medlemsavgiften ges styrelsen frihet att
maximalt ta ut följande träningsavgifter utan att kalla till extra årsmöte:
Träningsavgift aktiva medlemmar över 20 år

max 950 kr / termin

Träningsavgift aktiva medlemmar till och med 20 år max 800 kr / termin
Minijudo

Max 550 kr /termin

Passiv medlemsavgift (stödmedlem)

max 100 kr / termin

Familjeavgift (oavsett antal aktiva)

max 1750 kr /termin

Vid årets första inbetalning anses 100 kr/person utgöra medlemsavgift i LJK för
verksamhetsåret ifråga

10. Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av budget för kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Verksamhetsmål Verksamhetsmål för 2013 godkändes av mötet.
Budgetförslaget för 2013 godkändes av mötet.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid
inkomna motioner
Inga förslag eller motioner har kommit in till mötet.

12.

Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Jonas Räntilä

b) Föreningens kassör (jämna år) eller sekreterare (udda år).
Jonas Leijon väljs som sekreterare för två år och Ingvar Bengtsson sitter kvar som
kassör i yttlerligare ett år.

c) Minst två övriga ledamöter för en tid av två år (varje år).
Henrik Carlqvist och Tommy Peresin valdes till Ledamöter för två år. Kvar sen
tidigare är Peter Syvén och Marie Gustavsson.

e) 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år.
Jörgen Gustavsson valdes till revisor och Leif Kanebrant valdes till
revisorsuppleant.

f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
Thommy Karlsson och Leif Hansson utsågs till valberedare, Thommy utsågs till
sammankallande.

g) Ombud till SF och SDF-möten.
Styrelsen utser representanter för LJK i SJF och SÖJF.

h) Firmatecknare.
Jonas Räntilä, Ingvar Bengtsson och Lars Karlsson valdes att kunna teckna firma
var för sig.

i) Representant i Föreningsalliansen och beslut om deltagande i densamma.

Beslutades att i enlighet med av årsmötet fastställd verksamhetsplan för 2013
fortsätta deltagandet i Föreningsalliansen och där hemställa om så stort bidrag som
möjligt. Som klubbens representant i Föreningsalliansen utsågs Peter Syvén.

13.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

14.

Mötets avslutande

Lasse tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Carlqvist

Jörgen Gustafsson

Björn Söderström

