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Protokoll Genarps IF: årsmöte 2010-01-27 
 
På årsmötet hade 21 medlemmar anslutit. Mötet ägde rum i klubblokalen, 
Ekevallen, Genarp. 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande Nils Danielsen öppnar mötet. 
 
2. Mötets behöriga utlysande: Mötet har utlysts enligt gällande bestämmelser.  
 
3. Godkännande av dagordning: Mötet godkände föreliggande dagordning.  
 
4. Val av ordförande att leda årsmötet: Till ordförande för årsmötet valdes Nils 
Danielsen. 
 
5. Val av sekreterare för årsmötet: Till sekreterare för årsmötet valdes Annika 
Hallin. 
 
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
dagens protokoll: Till justeringspersoner utsågs Uno Andersson och Åke Almén.  
 
7. Styrelsens samlade verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsens 
verksamhetsberättelse godkändes efter genomgång varefter den läggs till 
handlingarna. Likaså godkändes styrelsens verksamhetsplan för 2010. 
 
8. Kassa och revisionsberättelse för 2009: Kassa och revisionsberättelsen 
godkändes. Kommentar: Rörelseunderskottet är större än budgerat, bl a till följd 
av ökade utgifter avseende körersättning och som följd av ett vikande 
medlemstal. Föreningens ekonomi är fortfarande solid. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser: Mötet 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10.Medlemsavgifter för år 2010: Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna höjs 
för år 2010. Årsmötesdeltagare föreslår oförändrade medlemsavgifter. Vid 
omröstningen erhåller styrelsens förslag majoritet. Mötet beslutar därför enligt 
styrelsens förslag och avgifterna för år 2010 blir som följer: 
  
• Familj (till familj räknas hemmaboende spelare t o m 20 år): 800 kr. 
• Aktiva spelare (fr o m det år de fyller 21 år): 550 kr. 
• Aktiva spelare (t o m det år de fyller 20 år): 400 kr. 
• Boulespelare : 150 kr. 
• Övriga medlemmar (inkl. ledare/tränare): 150 kr. 
• Licens (alla aktiva spelare fr o m det år de fyller 15 år): 250 kr. 
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11a. Val av ordförande för ett år: Valberedningen föreslår Nils Danielsen. Till 
föreningens ordförande väljs Nils Danielsen.  
 
b. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år: Valberedningen föreslår 
omval av Anna Schönander, Elena Brostedt och nyval av Connie Kristensson. 
Mötet väljer att utse Anna Schönander, Elena Brostedt och Connie Kristensson 
till ordinarie styrelseledamöter för två år. 
 
c. Val av tre suppleanter till styrelsen i fastställd turordning för ett år: 
Valberedningen föreslår omval av Stig Nordqvist och Hans Larsson och nyval 
av Mats Hulteen. Mötet väljer som suppleanter i fastställd turordning: Hans 
Larsson, Stig Nordqvist och Mats Hulteen.  
 
12a. Val av två revisorer för ett år: Valberedningen föreslår omval av Bertil 
Larsson och Maria Emland. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.  
 
b. Val av två revisorsuppleanter för ett år: Valberedningen föreslår omval av 
Åke Almén och Eva Jönsson. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.  
 
13. Val av valberedning för tre personer för ett år varav en är sammankallande: 
Mötet utser Jonas Einbjörn, Sten-Ivar Larsson och Kenneth Brostedt till 
valberedning. Jonas Einbjörn utses till sammankallande i valberedningen.  
 
14. Övriga frågor: Ordförande har beslutat att utse Mats Einbjörn och Inger 
Olofsson till årets ”GIFFARE”. Båda två får föreningens GIFFA tavla. 
Samtidigt uppmärksammas föreningens alla ungdomsdomare för att de gjort ett 
bra arbete under 2009. Alla ungdomsdomare får varsin biobiljett.  
En fråga kom upp om föreningen har funderat på och pratat med kommunen om 
att driva klubben i egen regi? Denna fråga kommer att diskuteras i den nya 
styrelsen. Lokalerna är i dåligt skick och det behövs stora insatser för att få 
dessa i godkänd ordning. Gästboken har nästan ingen aktivitet. Vad gör vi åt 
det? Frågan följer med till nästa styrelsemöte. 
 
15. Ordförande avslutar mötet.  
 
Vid protokollet 
 
Annika Hallin, av mötet utsedd sekreterare 
 
 
Nils Danielsen, av mötet utsedd ordförande 
 
 
Uno Andersson, justeringsperson  Åke Almén, justeringsperson 


