
Protokoll från årsmöte Skurups BTK och Skurups PK 21/5 2013 Kl 18.30

Röstlängd
Ingvar Persson
Mats Lundström
Lars-Erik Nilsson
Putte Lasson
Ingemar Johansson
Leif Johansson
Per Nilsson
Christina Nilsson
Johnny Christiansen
Fredrik Norgren
Magnus Tuvesson
Henrik Larsson
Christian Bergman

1. Mötet öppnades.

2. Fastställande av röstlängd, 13 deltagare.

3. Till mötet valdes Ingvar Persson till ordförande och Christian Bergman till sekreterare.

4. Ingemar Johansson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Mötet ansågs behörigt utlyst. Mötet utlystes korrekt via hemsida och anslagstavla.

6. Föredragningslista fastställdes och godkändes.

7. a) Ordförande Ingvar Persson läste upp verksamhetsberättelsen. Två ändringar, antal 
åskådare på landskampen 170 istället för 120, samt att Christian Bergman varit 
adjungerande på sekreterarposten sedan 15 Januari 2013 gjordes.
  
b)Lars-Erik Nilsson gick igenom förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för 
det senaste räkenskapsåret som därefter godkändes.

8. Ordförande läste upp revisionsberättelsen som därefter godkändes.

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

10. Medlemsavgifter fastställdes till följande: Nybörjare 200 kr per termin, Ungdomar 650 kr 
helår (inkl licens), Senior 900 kr helår (inkl licens), Motionär 650 kr helår, Pensionär 650 kr 
helår, Stödmedlem 200 kr helår samt Familj 250 kr helår. Informationen om 
medlemsavgifterna ska synas på hemsidan och anslagstavlan i hallen.

11. Ordförande för mötet läste upp verksamhetsplanen för 2013-2014 som med ändringen av 
målsättning för damlaget (hålla sig kvar i elitserien) godkändes. Vid mötet fastställdes också 
att styrelsen skall göra upp en budget för kommande verksamhetsår/räkenskapsår.



12. Motion inlämnad av Ingvar Persson angående ändringar av medlemsavgifter. Denna motion 
låg till underlag för diskussioner och beslut av medlemsavgifterna i punkt 10.

13. a) Till föreningens ordförande på en tid av ett år valdes Ingvar Persson.

b) Till föreningens vice ordförande på en tid av ett år valdes Ingemar Johansson.

c) Till föreningens sekreterare på en tid av ett år valdes Christian Bergman.

d) Till föreningens kassör valdes på en tid av ett år Lars-Erik Nilsson. Lars-Erik var tydlig     
med att detta blir hans sista år som kassör i klubben.

e) Till de tre ledamöter på en tid av ett år omvaldes Leif Johansson och Putte Lasson. 
Thomas Håkansson blev nyvald.

f) Två suppleanter med för dem fastställd turordning i styrelsen på ett år valdes Fredrik 
Norgren och Pearl Lövgren.

g)Till revisor jämte suppleant för en tid av ett år valdes Tommy Ljunggren (revisor) samt 
Lotta Nilsson (suppleant). I detta val fick inte styrelsens ledamöter delta.

h) Till de tre ledamöterna i valberedningen för en tid av ett år valdes Magnus Tuvesson, 
Fredrik Norgren samt Johnny Christiansen.

14. Övriga frågor

• Stämmer de nya reglerna kring seriespelen läggs Skurups PK ned.

• Frågorna var många kring pengar från kommunen för elitseriesatsningen. Ingvar berättade 
att det var svårt att få några större bidrag. Alla kontakter och idéer med tilltänkta sponsorer 
till föreningen är välkomna.

• Träningsgrupperna för nybörjare/ungdomar diskuterades. Hjälp sökes till Johnnys 
träningsgrupper då dessa är stora. Möjligt att kanske Ola Lindberg kan vara intresserad, Per 
skulle undersöka detta. Det diskuterades också ett enklare träningsläger för de mest aktiva 
ungdomarna i föreningen. 

• Mats Lundström avtackades med blommor av föreningen för en 11 år lång och trogen tjänst 
i klubben.

       15. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet
Christian Bergman

Justeras

Ingemar Johansson


