Club Cultural Vikingos
Ordinarie föreningsstämma 2019-12-14
Plats: Bridge-lokalen Los Angeles
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl.11.00, hälsade alla medlemmar välkomna.

§ 2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes, 20 st medlemmar närvarande
0 fullmakter.

§ 3.

Frågan om mötet är behörigt utlyst
Mötet är behörigt utlyst, godkänt av stämman

§ 4.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Mötesordförande valdes Anne-Charlotte Catrana Olivecrona.
Mötessekreterare valdes Inger Segerqvist.

§ 5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 6.

Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare för dagens protokoll
Bengt Wahlgren, Margareta Appelqvist föreslogs och godkändes som
justeringsmän, rösträknare för dagens protokoll.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen godkändes

§ 8.

Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår.

A,
B,
§ 9.

Resultat och balansräkningen godkändes
Klubbens revisor Rolf Selberg läste upp revisionsberättelsen, vilken godkändes.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beviljades.

§ 10.

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Medlemsavgiften fastställdes till 10€ för nästkommande verksamhetsår

§ 11.

Val till Styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Ordförande:
Ulf Lundquist
1 år omval
Ledamöter:
Börje Håkansson
2 år omval
Inger Johansson
2 år nyval
Inger Segerqvist
1 år omval
Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona
1 år kvarstår
Suppleanter:
Christine Dunkler
1 år omval
Erling Seger
1 år nyval

§ 12.

Val av revisorer:
Rolf Selberg
Stig Svensson
Revisorssuppleant:
Björn Rundqvist

1 år kvarstår
2 år nyval
1 år omval

§ 13

Val av valberedning och suppleanter
Kerstin Löfqvist (sammankallande)
Inger Berkmo
Suppleanter:
Vakant

§ 14.

Behandling av styrelsens förslag
Inga motioner skrivna.

§ 15.

Behandling av förslag från medlemmar
Inga motioner inlämnade

§ 16.

Nya frågor
Stig Svensson undrade vad som finns på auditoriets program. Önskemål fanns för
klassisk musik. Styrelsen kollar upp kommande arrangemang.
Önskemål om en kurs i Spanska. Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte då
klubben för närvarande inte har någon spansklärare.
Förslag om klubbens logga kan tryckas upp på tröja , mössa eller dylikt. Även en
pins med klubbens logga var tänkbart.
Ulf kollar kostnader och möjlighet för detta. Meddelar styrelsen vid nästa möte.
Lennart Fröberg, tackade styrelsens ordförande samt övrig styrelse för ett gott
arbete det senast verksamhetsåret.
Ulf avtackade Per Røtvold med en flaska champagne och en mjuk kaka för det
arbete han lagt ner i klubben.

1 år omval
1 år nyval

Förslag framkom om dekorationer av bridgelokalen.
Uppsättning av gamla bilder som nu är nedtagna, kommer att ske när
renoveringen av lokalen är klar.
Rekrytering av nya yngre medlemmar? Berätta om klubbens verksamhet,
aktiviteter och arrangemang var ett förslag.
§ 17.

Mötets avslut
Mötets ordförande Anne-Charlotte avslutade mötet kl. 11.50. Tackade alla
medlemmar för visat intresse
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