2021. Pensionärernas Bowlingklubb Enskede

Onsdag juni 02 kl 13.00
Deltagande: tolv medlemmar
Årsmötets öppnande
Ordförande Leif Sävkvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

2. Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Samtliga medlemmar erhöll inbjudan/kallelse ll deltagande via digitalt forum (appen Teams) i god
d före mötet.
Mötet valde Clas Johansson ll årsmötesordförande och ll sekreterare Jan Wallinder.
Leif Sävkvist lämnade över ordförandeklubban ll Clas Johansson.

3. Val av två justeringsmän, llika rösträknare a jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till rösträknare och justeringsmän valdes Tony Gibbemark och Anders Lexell

4. Styrelsens verksamhetsberä else
Verksamhetsberä elsen föredrogs och godkändes av mötet. Verksamhetsberä elsen har också via
mail i januari distribuerats ll samtliga medlemmar.

5. Kassaförvaltarens förvaltningsberä else
Kassör Wolfgang Walter redovisade förvaltningsberä elsen som godkändes av mötet.
Förvaltningsberä elsen har också via mail i januari distribuerats ll samtliga medlemmar.
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6. Revisorernas berä else
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ÅRSMÖTE

Revisionsberä elsen redovisades av revisor Pär Linde. Revisionsberä elsen har också via mail i
januari distribuerats ll samtliga medlemmar

7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen godkändes av mötet

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Verksamhetsplan 20-21
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020-21 redovisades och godkändes av mötet.

10.Årsavgi 2022
Kassör Wolfgang Walter lämnade styrelsens förslag om bibehållen årsavgi på 300 kronor.
Förslaget godkändes av mötet.

c/ Kassör för två år

Nuvarande:

Wolfgang Walter

1 år kvar

d/ Ordinarie ledamot för två år

Nuvarande:

Jan Hultgren

1 år kvar

e/ Vice ordförande &
Ordinarie ledamot för två år

Leif Sävkvist

omval

f/ Suppleanter för e år

Kaj Askelöf
Tommy Olsson

omval
omval

g/ Revisor för e år

Jörgen Tjelder

nyval

h/ Revisorssuppleant för e år

Frank Lindblad

omval

i/ Valberedning för e år

Bengt Korhonen
An i Salminen

omval
omval
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Jan Wallinder
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b/ Sekreterare för två år
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Pär Linde
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11.Val av styrelse

Ordförande Pär Linde 1949-01-22 – xxxx &
Kassör Wolfgang Walter 1940-01-01—xxxx
tecknar förening var och en för sig.

12. Behandling av inkomna mo oner
Inga mo oner a behandla

13. Övriga ärenden
a/ Kaj Askelöf informerade om planeringen för höstens seriespel.
b/ Ordförande visade upp klubbens diplom för stor insats i verksamheten under många år lldelat
Agne Ryding. Diplomet överlämnas ll Agne Ryding vid senare llfälle
14. Prisutdelning
Ingen prisutdelning

15. Avslutning
Clas Johansson tackar för förtroendet a ha få leda årsmötesförhandlingarna och räckte över
ordförandeklubban ll den nyvalde ordföranden Pär Linde.
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Pär tackade Clas för e utmärkt jobb och riktade e tack ll årsmötet för det förtroende som
visats honom som nyvald ordförande. Han önskade också a PBKE under hösten skall ha
möjlighet ll många na speldagar i bowlinghallen!

