
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Magnus Andersson öppnade mötet.
Och hälsade alla välkomna till klubbstugan i Ellingeröd.

§ 2. Fråga om årsmötet utlösts på rätt sätt
Mötet ansåg årsmöte utlyst på rätt sätt via två brev utskick och E-mail.

§ 3. Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordning.

§ 4. Val av ordförande för årsmöte.
Mötet utsåg till ordförande för årsmötet.
Sittande ordförande Magnus Andersson.

§5. Val av sekreterare för årsmötet.
Mötet utsåg till sekreterare för årsmötet.
Sittande sekreterare Andreas Gustafsson.

§6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Mötet utsåg till justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
Jimmy Blide`r och Stefan Karlsson

Datum 2019-03-14
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§7. Verksamhets berättelse-förvaltningsberättelse för 2018.
Föredragande av verksamhets och förvaltningsberättelse av Magnus Andersson.

§8. Revisorernas berättelse.
Mötet godkände revisorernas berättelse.

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Inkomna motioner till årsmötet.
Föredragande av till årsmötet inlämnad motion.
Stämman beslutade att avslå motion.

§11. Fastställande av budget för 2019.
Budget fastslås för 2019.

§12. Beslut om avgifter för 2019.
Föreligger ej någon anledning till avgifts höjningar för det kommande året.

§13. Val.

Kassör
2år                             Hans Olausson

Styrelseledamöter
2år Kenth Olsson
2år Johannes Strömberg
2år Stefan Jarnedahl

Revisor
2år Roland Andreasson
Revisor suppleant
1år Billy Olofsson, Robert Olsson
Festkommitté
1år Styrelsen
Kranförare
1år Styrelsen
Reservkranförare
1år Tas in och utbildas av styrelsen vid behov.

Hamnkaptener
Saltkällan och Åtorp
1åt                             Leif Karlsson
1år Anders Savik
Valberedning
1år Nils Andersson
1år Roland Andreasson
1år Anders Savik



§14. Information från styrelsen.
Magnus Anderson  informerade i korta drag om styrelsens planerade arbetsinsatser för 2019.

§15 Uteslutningar.
Inga uteslutningar för året.

§16.Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§17. Årsmötet Avslutas.
Ordförande för årsmötet tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_____________________________ _______________________________________

Ordförande: Magnus Andersson Sekreterare för möte: Andreas Gustafsson

_________________ _____________________

Justerare: Jimmy Blide`r Justerare: Stefan Karlsson
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