Protokoll fört vid årsmöte i Gotlands Idrottshistoriska Förening 2011-03-24
kl. 18.30 Gutavallens cafeteria, Visby.
Närvarande.: Se deltagarförteckning. (30 st.)
§1
Ordförande Kjellåke Nordström hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
Under året har tre medlemmar avlidit – Rune Fransson, Arne Hovlid och Rune
Lindenfalk och deras minne hedras med en stunds tystnad.
Beslutar årsmötet fastställa föreslagen föredragningslista för mötet.
§2
Inbjudan har utskickats till samtliga medlemmar och annonsering har gjorts i form av
klubbnotis, vilket årsmötet beslutar godkänna som mötets behöriga utlysande.
§3
Beslutar årsmötet, att välja Kjellåke Nordström till ordförande för årsmötet.
§4
Beslutar årsmötet, att välja Lennart Svennefelt till sekreterare för årsmötet.
§5
Beslutar årsmötet, att välja Börje Karlsson och Per Löfgren till protokollsjusterare, tillika
rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens årsmötesprotokoll.
§6
Beslutar årsmötet fastställa närvarolistan som röstlängd.
§7
Verksamhets- och förvaltningsberättelse gås igenom, sida för sida, kassören Christer
Martinsson kommenterar det ekonomiska resultatet och beslutar årsmötet godkänna
detsamma att läggas till handlingarna.
Revisorn Arvo Keinonen föredrager revisionsberättelsen, och föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen.
§8
Beslutar årsmötet, i enlighet med revisorns förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen omfattar.
§9
Beslutar årsmötet omvälja Kjellåke Nordström till ordförande på ett år, enligt valberedningens förslag.

§ 10
Beslutar årsmötet omvälja Christer Martinsson och nyvälja Inge Löfqvist på två år,
enligt valberedningens förslag. Kvarstår tom 2012 Lennart Svennefelt och Gösta
Svensson.
§ 11
Beslutar årsmötet omvälja Arvo Keinonen till revisor på ett år. Beslutar årsmötet
nyvälja Stig Östergren till revisorssuppleant på ett år, enligt valberedningens förslag.
§ 12
Beslutar årsmötet omvälja Sven Larsson till valberedning på ett år.
§ 13
Uppdrar årsmötet åt nya styrelsen, att utse ombud till riksorganisationen inom
idrottsrörelsen.
§ 14
Föreslagen verksamhetsplan beslutar årsmötet fastställa enligt framlagt förslag.
§ 15
Beslutar årsmötet fastställa budget för 2011 enligt framlagt förslag.
§ 16
Några motioner föreligger inte.
§ 17
Beslutar årsmötet, att årsavgiften förblir oförändrad, 100 kr för enskild medlem, 200 kr
för föreningar och specialdistriktsförbund samt 2000 kr för företag.
§ 18
Kjellåke Nordström informerar om framtida projekt tillsammans med Gotlands Idrottsförbund. Sven Larsson rekommenderar till ett besök i ”Lilla badhuset”. Inge Löfqvist
propagerar för fler kvinnor i ”Lilla badhuset”.
§ 19
Ordföranden Kjellåke Nordström tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.
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