Årsmöte 2007
Närvarande medlemmar
Carl Elmqvist, Fredrik Eriksson, Greger Thuresson, Johan Karlsson, Emil Hansson, Håkan Lindblad,
Andreas Oskarsson, Peter Gudbrand, Håkan Bexell, George Muresan, Kent Karlsson, Stefan
Westerberg, Henrik Claesson, Mathias Mattsson, Joakim Johansson, Karl Svensson, Dennis
Davidsson, Niklas Rosenberg, Andreas Hall, Mattias Lindblad
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens redovisning:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar
Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
Valberedningens sammanfattning
Val av:
a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år
b. Fyra ledamöter i styrelsen varav halva antalet för en tid av två år
c. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
e. Revisor jämte suppleant för en tid av ett år
f. Idrottsansvarig jämte fotbollstränare för en tid av ett år
g. Föreningens ombud till möten med Smålands fotbollsförbund och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud
Arvoden till förtroendevalda
Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet.
Anteckningar
1) 20 medlemmar närvarade
2)
a) Till mötesordförande valdes Peter Gudbrand
b) Till mötessekreterare valdes Dennis Davidsson
3)
a) Till protokolljusterare valdes Peter Gudbrand
b) Till rösträknare valdes Johan Karlsson
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4) Årsmötet svarar ja
5) Föredragslista tillika dagordning godkänns
6) Verksamhetsåret 2006 har föreningens huvudsakliga aktiviteter bestått av fotboll på seniornivå i
division 6 med målsättningen att komma på den övre halvan av serien. Utöver fotbollen finns en
årlig golftävling öppen för alla gamla Beduiner.
a) Se bilaga 1
7) Av årsmötet 2005 vald revisor, Johan Karlsson finner att kassören och styrelsens förvaltning av
2006 års räkenskaper är skötts på ett korrekt sätt.
8) Årsmötet ger mot bakgrund av revisorns berättelse styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006
9) Se bilaga 2
10) Inga skriftliga inkomna förslag från medlemmarna
11)
a) 100 kr medlemsavgift
b) 500 kr spelaravgift
c) 300 kr vinteravgift
d) Medlemsavgift skall betalas senast 31 mars innevarande år
12) Valberedningen har inget att tillföra årsmötet
13)
a) Peter Gudbrand har 1 år kvar. (Ordförande)
b) Ordinarie ledamöter
1) Dennis Davidsson tar över Daniel Svärds uppdrag 1 år kvar. (Sekreterare)
2) Carl Elmqvist väljs om på 2 år. (Kassör)
3) Johan Karlsson har 1 år kvar. (Ordinarie)
4) Håkan Lindblad väljs i 2 år. (Ordinarie)
c) Suppleanter
1) Jan Pettersson har 1 år kvar. (Suppleant)
2) Emil Hansson väljs på 1 år. (Suppleant)
d) Valberedning
1) Fredrik Eriksson väljs på 1 år
2) Håkan Bexell väljs på 1 år
3) Stefan Westerberg väljs på 1 år
e) Revisor jämte suppleant
1) Johan Karlsson väljs på 1 år (revisor)
2) Mattias Lindblad väljs på 1 år (suppleant)
f) Idrottsansvarig jämte fotbollstränare
1) Idrottsansvarig manager Håkan Lindblad väljs på 1 år
2) Fotbollstränare Lars Arberg & Andreas Oskarsson väljs på 1 år
g) Joakim Johansson (föreningens ombud)
14) Arvorden till förtroendevalda utreds separat av styrelsen inför nästa årsmöte och förslag på
arvorden redovisas vid nästa årsmöte.
15) Sportklubben Beduinerna är tillbaka på Internet, adressen är www.beduinerna.se där alla
aktiviteter och dokument kommer att finnas tillgängligt.
Tenhult den 3 mars 2007
Protokollförare
Dennis Davidsson

Justerare
Peter Gudbrand

