Club Cultural Vikingos
Ordinarie föreningsstämma 2017-12-16
Plats: Bridgelokalen i Los Angeles
Närvarande: 21 st medlemmar + 1 st via fullmakt.
Före stämmans öppnande redogjorde Anne-Charlotte för klubbens registrering och
verksamhet.
Ulf redogjorde för skillnaden mellan spanska och svenska stadgar.
§ 1.

Mötets öppnande.
Ulf öppnade mötet kl. 11.20, hälsade alla medlemmar välkomna.

§ 2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.
Röstlängden godkändes.
Eftersom mindre än 51% av medlemmarna var närvarande avslutades
mötet för att efter en liten paus återuppta möte nummer 2.
Frågan om mötet är behörigt utlyst.
Frågan besvarades med ja.

§ 3.

§ 4.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Anne-Charlotte Catrana -Olivecrona .
Till sekreterare för mötet valdes Inger Segerqvist.

§ 5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 6.

Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare för dagens protokoll.
Till Justeringsmän samt rösträknare valdes Kerstin Löfquist och Kim
Fröde

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår godkändes.

§ 8.

Resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår.
Resultat-och balansräkning för föregående år godkändes.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Styrelsens ledamöter beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

§ 10

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

§ 11.

Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget för
innevarande verksamhetsår.
Stämman godkände verksamhetsplan och budget för innevarande år.

§ 12.

Val till styrelse och ordförande samt övriga styrelseledamöter och
suppleanter.
Ulf Lundkvist ordförande
2 år
Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona Ledamot 1 år
Per Rotvold Ledamot
2 år
Inger Segerqvist suppleant
1 år
Christine Dunkler suppleant
1 år.

§ 13

Behandling av styrelsens förslag.
Inga förslag förelåg.

§ 14.

Behandling av förslag från medlemmar.
Inga motioner inlämnade

§ 15.

Nya frågor.
Lennart Fröberg gav förslag på ändring av uppställning i kassarapporten.
Förslaget skall ses över till nästa stämma.
Gertrud Lindholm saknade val av revisorer. Ulf hänvisade till sin
redogörelse före mötets öppnande (där han bl.a berättade att det i de
spanska stadgarna ej föreskrivs några revisorer).
Enl. § 50 i stadgarna står det att man efter ett medlemsmötesbeslut kan
skapa egna arbetsnormer för hur föreningen skall drivas.
Det var detta mötets vilja att styrelsen skall framtaga arbetsnormer för
vår förening och kalla till möte när ett förslag till dessa föreligger.

§. 16.

Mötets avslutande.
Lennart Fröberg gav sin uppskattning för ordning och reda i boulespelet
bakom kulturhuset.
Ulf tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade mötet kl.
11.40.
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