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Årsmöte i Falki 2OL8O227

Närvarande:

Cecilia Ahlstedt, Agneta Wingstrand, Kia Fredriksen, Kerstin Söderholm, Martina Williams, Tina
Wenngren, Katarina Paulsson, Karin Åkerström, Katarina Rusch, Peter Ahlstedt, Lisa Gabrielsson,
Barbro Beckström, Gunilla Norrman, Martina lsaksson, Melinda Winslott, Marie Henriksson, Hel6ne
Eliasson, Frida Rosen Claesson, Ulrika Kanth, Helena Nilsson, Victoria Gunnarsson, Karin Fritzon, Lina

Larsson, Cecilia Svensson, Otto Beckström, Yvonne Rask, Sofia Wallvingskog, Anette Lomarker, Eva

lnghammar, Caroline Nero, Hedda Jidenholm, Maia Wallin, Ellinor Wallin, Therese Linden, Johan

Björsell, Monica Björsell, Annelie Larsson, Agneta Lundin, Louise Wid6n, Kim Andersen, Josefin
Willimans, Amanda Wenngren, Maria Edström, Hannah Nero, Jeanette Nero, Sofia Andersson, Moa
Andersson, Linda Tovek, lngalillJohansson, Eva-Lotta Benjaminsson,d- "i- W*-7,* Å
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Mötets öppnande

G o d kä n n a nd e ov fö red rag n i n g sl isto

Godkänns.

Frågan om mötets behörigd utlysande, röstlängden fastställs.

Val av mötesordfördnde

Till mötesordförande valdes Johan Björsell

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Therese Linden

Val av justerare:

Tilljusterare, tillika rösträknare valdes Cecilia (Cicci) Svensson och Sofia Haargaard

Behandling av verksamhetsherättelsen:

Verksamhetsberättelsen godkä nns

Behandling ov årshokslut och löredragning ov revisorernos berättelse:

Falki har under föregående år gjort ett bra resultat. Framförallt så är det tävlingar som

står för den större delen av intäkterna, vilket har gjorts möjligt av en bra ideell

uppbackning. Aktivitetsstöd har även tilldelats från Falkenbergs kommun.

önskningar och beslut kring att dagordning och styrelseprotokoll ska läggas ut till
medlemmar. Detta då medlemmar även ska kunna medverka och ta del i ärenden.
Finns tidigare beslut kring detta. Viktigt att belysa är att dessa protokoll enbart ska

vara beslutsprotokoll.

Revisorerna har ingen anmä rkning kring verksamhetens bokslut/resultat

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ja, Styrelsen har ansvarsfrihet

Vdl av 2078 års styrelse

ordförande - lngrid Nilsson, väljs på 1 år
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Sekreterare - Styrelsen får besluta att välja en i befintlig styrelse, fyllnadsval 1 år

Kassör - Katarina Paulsson, väljs på 2 år

Ledamot - Martina Williams, väljs på 2 år

Ledamot - Lisa Gabrielsson, väljs på 2 år

Ledamot - Barbro Beckström, väljs på 1 år

Ledamot tävlingssektionen - Kerstin Söderholm, väljs på 2 år

Ungdomssektionens repr. - Mimmie Lundin, väljs på 2 år

Suppleant - Eva-Lotta Benjaminsson, väljs pä 2 är

S11 Val av två revisorer samt två revisorssuppleonter för ett år

Revisorer- lngalillJohansson och Sofia Haargaard, båda på 1 år

Beslut att inga suppleanter väljs till revisorsposterna.

512 Val ov ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa

Mötet är iStockholm, Bromma den 17 Mars

Kerstin Söderholm och Martina Williams kommer att åka. Då det finns några
ytterligare platser så beslutas att det är fritt för medlemmar att anmäla sitt intresse
om man är intresserad av att åka.

S13 Val dv representdnt till Vesturs Årsmöte den 4 Mars

På Vesturs årsmöte har Falki två platser. Det är bra om någon från styrelsen åker.
Styrelsen får mandat att välja två representanter som kan åka.

S14 Val av ledamöter i valberedningen varav en sdmmankallande

Valberedningen består av - Gunilla Norrman, Agneta Lundin och Sven Bonde. Gunilla
Norrman är sammankallande.

S15 Falki medlemsavgift, styrelsens förslag

Beslut att medlemsavgift är oförändrad

916 lnformation om Ldg-SM sdmt intresseanmälan

Förslag kring infokväll kring Lag-SM för att fånga upp vilka som kan vara intresserade
och på så vis kunna skapa ett bra underlag till upplägg. lnte bara för Lag-SM utan för
hela ungdomsgruppen. Där ungdomarna får vara med och besluta kring upplägg,
lagledare och tränare.

Nya styrelsen bokar och bestämmer ett datum för ett möte kring detta. Bör ske under
Mars då brådskande.

S17 Ev. inskickade motioner lör Riksårsmötet

lnga har inkommit.

S18 lnformation ang ev. övertagande qv bona på Tölt i Väst och bildonde av orbetsgrupp

Nya styrelsen får i uppgift att ta fram underlag till beslut, kontrollera och göra en
genomgång av ärendet.
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övriga i föruäg anmätda frågor

Budget inför nästa år. Denna är ej fastställd

övrig information

Martina och Kim ska bygga en bana som förhoppningsvis ska vara klar höst 2018 vid
deras anläggning på Rosenlund i Steninge. Detta är en privatbana, men kan vara öppen
för Falki att anordna tävlingar på, med reservation för parkering.

Falki har på ett positivt sätt bemött de önskemål kring att anordna klubbtävlingar och
mindre tävlingar utan kval och på så vis breddat möjlighet till att tävla och utvecklas.

Medlemmar får gärna komma med förslag på kurser och andra aktiviteter

Falki planerar strandritt under April

Mötets ovslutande

lusteringsperson

Cecilio Svensson

Justeringsperson

Therese Liden Sofia Haargaard


