Hedemora Touring Team Sweden
Årsmöte 2016-10-29, 17.00 på restaurang Lay Thai.
1. Mötets öppnande:
Årsmötet öppnas av ordförande Thomas Larsson.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande: Årsmötet väljer Benny Eriksson.
Sekreterare: Årsmötet väljer Åke Hultström.
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare:
Årsmötet väljer Jorma Rågelid och Lars Olsson.
4. Upprättande av röstlängd:
24 stycken.
5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst:
Årsmötet är stadgeenligt utlyst.
6. Godkännande av dagordningen:
Årsmötet godkänner dagordningen.
7. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse:
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen. Läggs till handlingarna.
8. Årets resultat och balans:
Årsmötet godkänner årets resultat och balans. Läggs till handlingarna.
9. Föredragande och godkännande av revisionsberättelsen:
Kassör Susanne Linne'r läser upp revisionsberättelsen. Årsmötet godkänner
revisionsberättelsen. Läggs till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
11. Fastställande av medlemsavgift för 2017:
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift: Oförändrad 150 kr. Godkännes av
årsmötet.
12. Fastställande av verksamhetsinriktning för 2017:
Årsmötet fastställer verksamhetsinriktningen för verksamhetsåret 2017.
13. Val av ordförande för ett år:
Årsmötet väljer Anders Sundqvist till ordförande på ett år.
14. Val av sekreterare på två år:
Årsmötet väljer Elisabeth Matsson till sekreterare på två år.

15. Val av två ledamöter för två år:
Årsmötet väljer Annelie Lindkvist och Kjell Eklund till ledamöter på två år.
16. Val av tre suppleanter för ett år:
Årsmötet väljer Jorma Rågelid, Eva Persson och Sven Erik Eklund som suppleanter på
ett år.
17. Val av två revisorer för ett år:
Årsmötet väljer Åke Dahlberg som revisorer på ett år. En revisor är vakant som
styrelsen skall presentera inom en rimlig framtid.
18. Val av valberedning för ett år:
Årsmötet väljer Jonny Lindström och Mats Johansson som valberedare på ett år.
19. Skall hemsidan behållas:
Nya styrelsen utreder förutsättningar för hemsidan i framtiden. Styrelsen måste hitta
lämplig person som kan vara WEB-master. Thomas Larsson kommer att vara
tillförordnad WEB-master under ett år. Utredningen måste senast vara klar till
årsmötet 2017.
20. Övriga frågor:
Aktivitetskommitté:
Består av Bertil Yxfeldt, Eva Persson, Anders Sundqvist och Mats Johansson.
21. Inkomna motioner enligt § 8 i stadgar:
Inga motioner har inkommit.
22. Mötets avslutning:
Anders Sundqvist presenter sig själv för alla och avslutar årsmötet.
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