Ja Club Nordico.one de Javea

PROTOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED CLUB
NORDICO JAEVA DEN 8 MARS 2022
Årsmötet omfattade verksamheten 2021 samt även verksamhetsåren
2019 och 2020 då inga mötesförhandlingar kunde genomföras och
verksamheten delvis låg nere p.g.a rådande pandemirestriktioner för
Covid 19.
1: Mötet öppnades av ordf. Lars Hillhammar som hälsade 51st.
medlemmar välkomna.

2022-03-08

2: Att leda dagens förhandlingar valdes Sven Olof Berntsson och till
sekreterare Hans Hermansson.
3: Som röstlängd godkändes anmälningslistan.
4: Att mötet hade utlysts enligt stadgarna godkändes.
5: Som dagordning för mötet godkändes föredragslistan som bifogats
kallelsen.
6: Att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll
valdes Ewa Waldenstedt och Marita Edvardsson.
7: Ordf. Lars Hillhammar redogjorde för verksamheterna under de tre
åren som p.g.a. pandemin naturligtvis såg olika ut.
Medlemsantalet var 274 st. vid utgången av 2019 och är nu 322
medlemmar.
Petancaföreningen har upptagits som separat sektion i Club Nordico
under året 2021.

https://clubnordico.one/

Förslag på fler verksamheter efterlystes.
Kassör Marita Edvardsson redogjorde för klubbens ekonomi.
8: Revisor Dag Ahlqvist redogjorde för alla tre åren och konstaterade
att allt var enligt god revisionssed och föreslog ansvarsfrihet för
styrelserna under de tre åren.
9: Resultat och balansräkningarna godkändes av mötet.
10: Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelserna under de tre åren.
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11: Medlemsavgiften för år 2022 beslutades till 10€ per person.
12: Budgeten för år 2022 presenterades av Marita Edvardsson och
godkändes av mötet.
13: Som styrelseledamöter valda på ett år valdes Lars Hillhammar
ordf., Sune Persson v.ordf, Linda Ageskog sekr., Marita Edvardsson
kassör, Lisbeth Andersson medlemsansvarig, Christer Book
webbmaster.
Som styrelserepresentanter för sektionerna valdes Ewa
Waldenstedt luncher, Lars Lundström vandringar.
Till valberedning valdes Karin Fransson och Laila Johansson.
14: Sven Magnberg valdes som revisor och Dag Ahlqvist som
revisorssuppleant.
15: Att som firmatecknare, var och en för sig valdes ordf. Lars
Hillhammar, v. ordf. Sune Persson och kassör Marita Edvardsson.
16: Under punkten övriga frågor följde dagens livligaste debatt
enl.följande:
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att av vårt
ekonomiska överskott ge en gåva till någon välgörenhetsorganisation
eller Ukrainahjälpen.
Av överskottet föreslogs även att Club Nordico tecknar någon
olycksfallsförsäkring för vandringsdeltagare och som även kunde
omfatta övriga verksamheter, styrelsen fick i uppdrag att undersöka
möjligheterna att teckna någon form av olycksfallsförsäkring.
Styrelsen ska uppjustera medlemsmatrikeln och skicka ut till
medlemmarna.
Förslag på en höstfest efterlyses och Ewa Waldenstedt önskade
medarbetare till lunchsektionen gärna från Denia området.
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Då inga ytterligare frågor förelåg och en väntande lunch hägrade
tackade ordföranden för uppmärksamheten och avslutade mötet.
VID PENNAN HANS HERMANSSON

JUSTERAS:

SVEN OLOF BERNTSSON EWA WALDENSTEDT MARITA EDVARDSSON
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