Protokoll Årsmöte 2015
1. Mötets öppnande
Sittande ordförande, Ingemar Boström, förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Närvarande var Robert Elderim, Gustav Wiberg, Tommy Zetterlund, Daniel von Sydow,
Fredrik Persson, Ingemar Boström, Joel Andersson, Ola Dahllöv. Alla utom Ola Dahllöv
var röstberättigade. (7 röstberättigade medlemmar).
3. Mötets behöriga utlysande.
Att mötet enbart utlysts via Facebook godkändes av alla närvarande.
4. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes i sin helhet.
5. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet
Ingemar Boström valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Joel
Andersson.
6. Val av justeringsmän & rösträknare vid mötet
Gustav Wiberg valdes till justeringsman och Tommy Zetterlund valdes till rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för gånga året
Verksamhetsberättelsen för 2015 fastställdes. (Se Verksamhetsberättelse 2015.docx)
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för gångna året
Kassör Ola Dahllöv informerade om att han betalat dubbelt för en klubbvinge och att vi
därmed fick ett negativt resultat under 2015. (3500 kr betalades ut till Elias ? både 2014
och 2015). Det beslutades att Elias skulle kontaktas för att se om pengarna kunde betalas
tillbaka (vem blev ansvarig för detta?).
9. Revisorns berättelse
Revision Ola Gustavsson var inte närvarande. Det beslutades att Ola Dahllöv skulle skicka
dokumenten till Ola Gustavsson för att få dem granskade och godkända.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Se punkt 9.
11. Fastställande av medlemsavgifter
Ingen höjning av medlemsavgiften utan den förblir 300 kr. Hangarhyra förblir 200 kr och
infattar både Barkaby och Salanda. Medlemmar som önskar flyga på Salanda betalar 500
kr i fältavgift.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2016

Verksamhetsplanen för 2016 godkändes . (Se Verksamhetsberättelse 2015.docx)
Budget för 2016 faställdes inte.
13. Val till styrelse
Ingemar Boström valdes till styrelseordförande.
Daniel von Sydow valdes till kassör.
Joel Andersson och Tommy Zetterlund valdes till ledamöter.
14. Val av revisor
Då tidigare revisor Ola Gustavsson inte var närvarande togs beslutet att först kontakta
honom och se om han var intresserad att fortsätta som revisor för 2016.
15. Val av valberedning
Fredrik Persson valdes in till valberedningen.
16. Val av representant till SHF årsmöte
Ingemar Boström och Fredrik Person valdes som representanter till årsmötet.
17. Behandling av inkomna motioner
Ingemar informerade om att han skickat en motion till SHF om bidrag till prispengar för
att skapa en tävling ("elitserien").
18. Övriga frågor
Som representat till Salaortens flygklubb valdes Fredrik Persson.
Det beslutades att ordförande Ingemar Boström och kassör Daniel von Sydow skall
kunna teckna för firman oberoende av varandra.
19. Mötets avslutande
Ordförande Ingemar Boström förklarade mötet avslutat.
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