Ängelholmsbygdens Idrottshistoriska Förening
Org.nr 802512-5496
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma.
Datum

2020-03-11

Plats

Rönnegymnasiet i Ängelholm

Närvarande
Se bilaga 1
§1

Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av Lars Carlsson som hälsade de närvarande välkomna.

§2

Fastställande av dagordning.
§ 12 på dagordningen ströks. Därefter godkändes dagordningen.

§3

Val av stämmoordförande.
Till ordförande för stämman valdes Stig Andersson.

§4

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
Till sekreterare valdes Lennart Johansson.

§5

Val av två justeringsmän som har att jämte ordföranden justera protokollet,
tillika rösträknare.
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes
Lars Göran Burén och Berne Andersson.

§6

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§7

Fastställande av röstlängd.
Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes röstlängd.
36 medlemmar var representerade personligen, se bilaga 1.

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning för1/1-31/12 2019.
Föreliggande årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.

§9

Föredragning av revisorernas berättelse.
Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
I enlighet med revisionernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
den tid revisionen omfattar.
§11 Fastställande av medlemsavgifter.
Stämman beslöt enhälligt att fastställa medlemsavgiften till 120 kronor och att
införa ett familjemedlemskap till 200 kronor bägge gällande för 2020 och 2021.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
Till ordinarie ledamöter valdes enhälligt på 1 år Klas Fridh och på 2 år Lars Larsson
och Jim Brithén. Till suppleant valdes enhälligt på 1 år Per Ingelsson.
§13 Val av styrelsens ordförande.
Till ordförande valdes enhälligt på 1 år Lars Carlsson.
§14 Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
Till revisor valdes enhälligt på 1 år Bengt Jönsson och till revisorssuppleant valdes
enhälligt på 1 år Rolf Weiman.
§15 Val av valberedning.
Till valberedning valdes enhälligt Berne Andersson som sammankallande och
Bo Olsson. Styrelsen utser senare en ytterligare en representant.
§16 Stämmans avslutande.
Ordförande Lars Carlsson informerade om föreningens blivande lokal och
Anders Nilsson om kommande evenemang. Därefter förklarade ordföranden
stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justerat:

Lennart Johansson

Stig Andersson

Lars Göran Burén

Berne Andersson

Efter stämmans förhandlingar invaldes Ragnar Skanåker som nr 1, Kenny Jönsson
som nr 2 och postumt Bengt Borggren som nr 3 i föreningens Hall of Fame.
Ragnar och Kenny mottog blommor och kommer senare också att tilldelas ett diplom.
Ragnar presenterade sitt livs historia i korta och humoristiska drag.
Ordf. kommer senare att överlämna blommor och diplom till Bengts hustru.
Vid efterföljande kaffesamkväm berättade Roar Hansen underhållande om sina
förväntningar och förhoppningar inför kommande fotbollssäsong för ÄFF.
Roar avtackades med blommor och därefter gick alla mötesdeltagarna nöjda
och glada hem.

