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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Ronny Liljegren gav en kort sammanfattning av ett, som vanligt,
händelserikt verksamhetsår 2018. Därefter förklarade han mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
En röst per medlem.
§ 3 Val av mötets ordförande
Ronny Liljegren valdes till mötesordförande.
§ 4 Val av mötets sekreterare
Gunlis Samuelson valdes till mötessekreterare.
§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare
Birgitta Hjerthén och Keith Samuelson valdes till protokolljusterare och rösträknare.
§ 6 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har funnits publicerad i medlemstidningen Broosket, på
klubbens hemsida och på Facebook. Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst.
§ 7 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.
§ 8 Verksamhetsberättelse för år 2018
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, sida för sida, med korta
kommentarer.
Efter genomgången lades verksamhetsberättelsen för år 2018 till handlingarna.
§ 9 Resultat och balansräkning för år 2018
Kassör Ylva Svangren föredrog det ekonomiska slutresultatet för år 2018. Året
slutade med ett underskott på 116 906 kr i stället för det budgeterade underskottet
på 95 000 kr. Slutresultatet visar att budget och utfall inte alltid går särskilt bra hand i
hand. Vad som planerats som en kostnad vid årets början kanske inte blivit av samtidigt som oförutsedda händelser ibland inträffar som krävt ett djupare tag i kassan.
Som vanligt lämnade sommarens 3-dagarsarrangemang ett gott tillskott till kassan,
en nettovinst på ca 300 000 kr. Till en del nödvändiga investeringar vid Kinner har
klubben under året erhållit bidrag från regionen på ca 400 000 kr.
Klubbens ekonomi är mycket god - tillgångarna uppgår till 1 071 863 kr (2017: 1 189 941 kr).
Klubbens likvida medel uppgår till 865 261 kr medan 172 872 kr är placerade i fonder.
§ 10 Revisorernas berättelse
Helene Eklund läste revisorsberättelsen. Den lades därefter till handlingarna.
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§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2019
Mötet beslutade fastställa styrelsens förslag att lämna medlemsavgiften för år 2019
oförändrad:
• 0-18 år 100 kr
• 19 år- 200 kr
• Familj 400 kr
§ 13 Fastställande av tävlingsavgift för år 2019
Beslutades att lämna även tävlingsavgiften för år 2019 oförändrad:
• Max 600 kr för 21 år och äldre
§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2019
Verksamhet och budget är starkt förbundna med varandra. Budgetarbetet utgår från
ambitionen att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet och att vår egen
verksamhet ska bekosta densamma. Med den inriktningen finns det inget behov av
att ”jaga” pengar vid sidan av, så som att ”plocka fimpar på stränderna”.
I budgeten finns ett beräknat nettoöverskott från Helg utan Älg på 170 000 kr. Det
har inte planerats för några ytterligare större investeringar vid Kinner. Prognosen för
budgeten i sin helhet pekar mot ett underskott på 47 500 kr.
Tack vare klubbens stabila ekonomi kan medlemmarna tävla, träna och resa mycket
även under år 2019!
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019 fastslogs av mötet.
Mötet uppdrog till styrelsen att besluta under vilken kommitté ansvaret för klubbens
apparater – kopiator och skrivare – ska ligga. Ett riktat ansvar är en förutsättning för
att säkerställa att apparaterna är i funktion när de ska användas.
§ 15 Val av (ledamöter med 1 år kvar inom parentes):
a. Ordförande för en tid av 1 år
Ronny Liljegren, omval
b. Styrelseledamöter för en tid av 2 år
Helene Eklund, sekreterare, nyval
Birgitta Hjerthén, ordförande Infokommittén, omval
Ulf Nilsson, ordförande Stugkommittén, omval
(Ylva Svangren, kassör
Andreas Liljegren, ledamot Tävlings- och rekryteringskommittén
Magnus Ihreskog, ordförande Tävlingskommittén)
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c. Ledamöter i kommittéer för en tid av 2 år
Infokommittén – Birgitta Hjerthén, ordförande, omval
(Håkan Mattsson
Karin Mårtensson)
Tränings- och rekryteringskommittén – Göran Gustavsson, ordförande, omval
Brent Key, omval
Mattias Westfält, omval
Joakim Björkegren, nyval
(Andreas Liljegren
Olof Gardell
Leif Björkegren
Jonas Pettersson)
Sofia Gardelin, adjungerad
Marcus Gardelin, adjungerad
Stugkommittén – Ulf Nilsson, ordförande, omval
Henri Hägg, omval
Anders Blomér, omval
Karin Skalberg, omval
(Kjell Skalberg
Peter Skalberg
Jan Lindby)
Ledamot Fred Boman, Emeritus
Tävlingskommittén – Magnus Ihreskog, ordförande
Jonn Boman, omval
Leif Svangren, nyval
(Magnus Ihreskog
Kurt Löfgren
Erik Löfgren
Stefan Wittman)
Motionsgruppen – Erland Gardell, ordförande, omval
(Mats Sigalit)
UK

Ansvarig i respektive åldersgrupp med Tränings- och rekryteringskommittén som huvudansvarig.

d. Revisorer för en av 1 år, två stycken och en suppleant
Gunnar Eriksson
Kjell Nilsson
Gabriella Hammarskjöld, suppleant
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e. Valberedning för en tid av 1 år, två stycken
Björn Andersson, sammankallande
Kjell Nilsson
f. Ombud till GOF:s (Gotlands Orienteringsförbunds) årsmöte
Utses inom styrelsen på det konstituerande styrelsemötet.
g. Val av utbildningsansvarig för en tid av 1 år
Helene Eklund
§ 16 Övriga frågor
Duschhusbygget
Ronny Liljegren inledde med en liten sammanfattning om vad som hittills hänt i frågan
om att finansiera en ny duschanläggning. År 2017 slutade i en anda av optimism då
pengar utlovats från både Gotlands Idrottsförbund (GI), 311 000 kr, och Länsstyrelsen,
300 000 kr. Tyvärr visade det sig att bidraget från Länsstyrelsen drogs tillbaka på grund
av bidraget från GI.
Ett nyligen genomfört försök att få företagare med säte runt Kinner att vilja sponsra –
mot att kostnadsfritt få använda anläggningen – vann inte gehör.
Banken kan låna ut 1 miljon kr mot en ränta på 5-6 %, en alltför hög kostnad.
Inom den närmaste framtiden kommer en ansökan lämnas in till Allmänna arvsfonden.
Kriterierna för att få bidrag därifrån är stränga men det är ändå värt ett försök.
Bygglov är beviljat och det finns behov av en snabb byggstart den dagen finansieringen
är i hamn. Angående delfinansiering och byggstart ställdes följande frågor till mötet för
beslut:
•
•
•
•

Kan 400 000 kr av det egna kapitalet avsättas till bygget?
Ges styrelsen mandat att bestämma tid för byggstart? eller
Ska byggstart beslutas på en extrastämma? eller
Är det nästa årsmöte som har rätt att besluta om byggstarten?

Beslut: Årsmötet ger styrelsen och Stugkommittén eget mandat att besluta om
byggstart.
Styrelsen får ensamt bestämma storlek på delfinansiering av byggprojektet med hjälp av
eget kapital.
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§ 17 Mötets avslutande
Som avslutning avslöjade Ronny Liljegren att han ibland får frågan om vilka mål han själv
har som ordförande. Ronnys inriktning är inte att ha egna mål utan allt som händer i
verksamheten är resultat av samarbete – inom styrelsen, med kommittéerna och
tillsammans med alla medlemmar. Om något specifikt ändå ska framföras för år 2019 är
det att duschanläggningsbygget kommer igång och att den goda stämningen som råder i
klubben ska fortsätta!
Med ett varmt framfört tack till alla medlemmar avslutade ordförande årsmötet.

Protokollförare:

Ordförande:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Justerare:
Birgitta Hjerthén

Keith Samuelson

Efter årsmötet hölls klubbens årsfest. Följande uppvaktningar genomfördes:
Bro OK´s Tävlingspokal 2018: Emil Björksved, Hanna Eklund, Samuel Eklund,
Felice Gardelin, Joakim Gustavsson, Svante Gustavsson, Linnéa Kimell Tynvall,
Nellie Leveau, Enar Löfstedt, Liv Löfstedt, Alva Nilsson, Ulrika Persson och
Ida Westfält
Årets Ungdom 2018: Edvard Pettersson
Årets junior 2018: Edvin Nilsson
Årets Prestation 2018: Gert Lundquist
Årets Ledare 2018: Brent Key
Avgående styrelse- respektive kommittéledamöter: Gunlis Samuelson, Anders Nilsson och
Göran Kimell
Tack för fint och framgångsrikt arbete: Helene Eklund samt Tisdagsklubben

