Protokoll trän ordinarie Arsmöte 2015 med Los Nordicos, AHN-CN,
lokalförening l
Almuiiecar.

Tid enligt kallelse
25 november 2015 kl 13.30 och14.00
Plats
Hotel Victoria Playa.
§l Öppnande
Föreningens ordförande Leif Kvmlin ftlrldarade m15tet Oppnat kl14.00.
§ 2 Fastställande av röstlängd
RIJstfängden faststtilldes ti/1124 personer.
§ 3 Val av årsmötets ordförande och sekreterare
Beslut: Anders Uljeroltl V3ldes tm lrsmiJrets ordför;mde odllngmarie /Jj6l1c till dess sekrr!terate.

§ 4 Val av tv3 protokolljusterare
Beslut: LeifHJ/4Jnsson odl Ra/fHolmstrtJm valdes till protr>kol/just2rare odl rlisträknare.
§ 5 Fnlga om Arsmötet lir tl8derllöntgen sammankallat
Beslut: ÅlsmiJI:et ffirldarades vederb6rligen sarnmankallilt.

§ 6 Fastställande av dagordning
Beslut: Föreslagen dagordning fastst8/ldes.
§ 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Beslut: Förra Arets mötesprotokoll godkändes ouppläst.
§ 8 Verbamhet:sberättelse och bokslut
Leif Kumfm presenterade
, som ej läsles upp i sin helhet.
Björn Naess presenterade verksamhetens ärsredovisning.
Kjell Claesson invande att bokslutet ej var korrekt
Kjell aaesson önskade en specifikation pä 5.155 Euro vad gäller program och
festverl<samhet
Ulla kan! päpekade att räkenskapsåret böljar 1. oktober och inte l. januari.
Thomas Hedren p3pekade att dalum för 3rsberättelsen ei var korrekt

•

Leif Klinlin redogjorde för hur inventarieinventenngen gjorts. Anders Uljeroth
~ 3rsred<Msningen och revisionen •
.Jan-frik Magnusson p.§pekade att revisionen omfattade hela ~
trots feklatertngen.
Beslut: RJren/ngens ~ godkåndes och dess bokslut slwffe
godkänni1S etrer korrigeting enligt Jrsrn6rets anvisningar.
§ 9 Revisorernas berättelse

Jan-Erik Magnusson medgav att han inte kontrollerat föregAende ärs balansräkning.
Beslut: RevisorermJS berättelse toredrogs och godk/Jndes.
§ 10 Ansv;ufrihet för styrelsen
Beslut: Slyrelsen beviljades ansvarsfrihet liir verf<si1rn/letSt 201'1- 2015
§ 11 Godklinnande av budget för det nya verksami>etYret
Leif Kllmlin redogjorde för styrelsens budgetfOrslag. Thomas Hedren
föleslog en underfinansierad budget, geocm att lottförs3tjnlngen slopades.
Beslut: R(}stn}ng genamfiirdes och styrelsens /}(J(jgediJt"sl godtogs.
§ 12 Fastställande av medlemSavgift
Beslut: Medlemsavgiften Mr veJfcsam/1etslr 2016 - 20J7 fastsfogs till
JS etJ/"0.

§ 13 Val av styrelse

Beslut: Arsmötet valde enligt valberedningens IVrsli1g
Orriliirande:
LeifKumlln
VICe orrJ((}r;Jnde:
Maj Nikamo
5ekreterare:
Ledamot:
Suppte;mter:

/..enniJft Olofsson
KJasKvänn8
Leif/..ars5on

omval J Ar
fyllllildsvaf 1 Ar
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nyva!2Ar
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J Ar
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omval J At;
nyval l Ar
omval l Ar
nyv;t/1 !Jr

LeifKumlin

omval l Jr

Kristina Johnson

Hans-J.ke UndeiiJw

01nsrer AnderSSOn

Elisabeth Hodneland

Jan Artl.Jr Andreasen
R&fSOI"I!I"."

Ledamot l AHN Costa del Sols
F&tJundsstyre/se:
Suppleant l AHN Costa del Sols
F6r1Jundsstyre/se:
Ombud till ftJrlJtJndsstlimrrlan

Supp/ei111t till ftJrlJtJndet

Jan-Erik Ma9nusson

MajNikiJmo
LeifUndeli

Kristil7i1 Johnson
Thom Gylling

nyval114r
omval J Ar
omval J Jr
omva/1 Ar

Valberedning:

omval l Ar

Bo Ohlsson
Girister Kihffors
Solveig Nilsson

nyva/1 Ar
nyval 1 Ar

§ 14 Styrelsens propositioner
Leif Kumlin föreslog en arbetsgrupp best3ende av 3 styrelsernedlemmar och 3
föreningsmedlemmar utanför styrelsen att komma med förslag hur föreningens
kapital p3 ca 20.000 euro bäst skall förvaltas.
8eslut: Propositionen anlrJ{)S och de 3 !iireningsmedlemmarna som valdes är:
.JiJn-&ik MilgnLIS$()(1
ETIS<1beth HolmstrtJm

U/laÅsarrl

Tidigare årsmötesbeslut att införskaffa en hjärtstartare har av praktiska skäl
ej effektuerats.
8eslut: Be:sli'Ks att avvakta erfaren/Je/er litJn brokel av Hetjas delilfi!JnttDr.

Gästkort å 15 euro för tillfl!lliga gäster diskuterades.
8eslut· Slyrelsens fiirslag rtJstades ner.
§ 15 Medlemmamas motioner
Inga moöoner hade lämnats in.
Kjell Oaesson p3pekade att kallelsen till år sorlÖlet inte Innehöll någon upplysning
om medlemmamas möjlighet att inlämna motioner.
§ 1 6 ÖVriga frågor

Mari-Anne Undh-l..amellus fr.wnfönle OOskern3l att den spanska rullatorn skall
skänkas bort. Hon framfflrde oc:ksä idago<näl över att loUeri för cantas inte fide ·
arrangeras. Solveig Nilsson p3pekade att klubben aldrig haft loUeri till f&Tnlln
för utomst3ende.
Otrister Kihtrors efterffägade en ändamälsbeskrivning för klubben. Leif Kumlin
lovade att frå9an korrmel' att tas upp p3 nästa årsstämma.

§ 17 Avslutning
Anders Lilleroth för1darade mötet avslutat och Leif Kumlin tackade Anders för
ordförandeskapet Leif avtackade avgående styrelsemedlemmar med presenter
och lovade att den nya styrelsen skulle göra sitt bästa för att motsvara

förväntningar som ställs.
Vid protokoRet
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