Protokoll fört vid årsmöte i Gotlands Idrottshistoriska Förening 2013-04-08 kl. 18.30
Gutavallens cafeteria, Visby.
Närvarande. Se deltagarförteckning.

Parentation över avlidna medlemmar, vilka hedrades med en tyst minut och ett tänt ljus:
Sven Pettersson, Lennart Svennefelt, Margit Svensson och Lars Lergell.
Efter parentation inledde ordf. Kjellåke Nordström årsmötet.
§1
Beslutar årsmötet fastställa föreslagen föredragningslista för mötet.
§2
Inbjudan har skickats till samtliga medlemmar och annonsering har gjorts i form av klubbnotis, vilket årsmötet
beslutar godkänna som mötets behöriga utlysande.
§3
Beslutar årsmötet, att välja Kjellis till ordförande för årsmötet.
§4
Beslutar årsmötet, att välja Nils-Erik Jacobsson till sekreterare för årsmötet.
§5
Beslutar årsmötet, att välja Thomas Gottfridsson och Karl-Erik Bergström 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. I år är klubben 10 år. Under året har styrelsen
haft ett protokollfört sammanträde, men ordf. påpekade att många uppgifter löses på tisdagsmötena. Den 6 aug.
träffades ett 30-tal personer till mingelparty vid Wisby Simsällskaps klubbstuga. Kjellis nämnde att
sommarfesten ersatt bussutflykten (som det var något dåligt intresse för). I "Badvillan" hoppas föreningen kunna
skapa idrottsmuseum, där finns ännu plats för många idrottsföremål.
Mikael Nilsson pratade efter kaffet på 2012 årsmöte om Föreningen Gutnisk Idrotts 100-års jubileumsaktiviteter.
Till dags dato har 73 cafékvällar arrangerats.
Christer Martinsson föredrog räkenskaperna.
Beslutar årsmötet godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelse.
§8
Revisorn Arvo Keinonen föredrar revisionsberättelsen, och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
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, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 10
Beslutar årsmötet omvälja Inge Löfqvist och Christer Martinsson på två.
Fyllnadsval Anitha Mattsson på 1 år efter avlidne Lennart Svennefelt.
Gösta Svensson kvarstår tom årsmötet 2014.
§ 11
Beslutar årsmötet omvälja Arvo Keinonen till revisor på ett år. Beslutar årsmötet omvälja Stig Östergren till
revisorssuppleant på ett år, i enlighet med valberedningens förslag.
§ 12
Beslutar årsmötet omvälja Sven Larsson till valberedning på ett år och utökning och nyval av Anders Nilsson på
ett år.
Sven Larsson sammankallande.
§ 13
Uppdrar årsmötet åt nya styrelsen, att utse ombud till riksorganisationen inom idrottsrörelsen.
§ 14
Beslutar årsmötet godkänna framlagt förslag till verksamhetsplan för år 2014.
§ 15
Beslutar årsmötet, att årsavgiften för år 2014 blir oförändrad, 100 kr för enskild medlem, 200 kr för föreningar
och specialdistriktsförbund samt 2000 kr för företag
§ 16
Beslutar årsmötet fastställa budget för 2014 enligt framlagt förslag..
§ 17
Inga motioner eller förslag hade kommit in.
§ 18
Övriga frågor. Sven Larsson ville deponera sina "gamla saker", så att fler kunde ta del av dem. Stig Månsson
påpekade att han lade sina "museiföremål" i Kjellis brevlåda. Tommy Andersson undrade om Visby
Segelsällskap(130år) var en av de äldre klubbarna på Gotland. Billy Pettersson hade med sig en diskus från
Hasse Nybergs dödsbo, Kjellis tackade för.
Ordföranden rekommenderar till en genomläsning av verksamhetsberättelsen innan man släcker sänglampan för
dagen.
§ 19
Ordföranden Kjellåke Nordström tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.
Visby dag som ovan
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Så vidtog kaffedrickning och efter kaffet gick Kjellis igenom vilka som föreläst och vad de pratat om under alla
cafékvällar som föreningen hållit.

