
Tibro kanotklubb
Arsmotesprotokoll 28 februa ri 2021.

Plats: Digitalt.
Kl:15.00 - 17.I0.

5 1 a. Motets oppnande.
Ordfcirande hdlsade alla vHlkomna och forklarade motet oppnat.

5 1b. Val av motesordforande.
Till motesordforande valdes Jenny Dalman.

5 1c. Val av motessekreterare.
Till motessekreterare valdes Marithe Ericsson.

5 1d. Val av protokolljusterare jdmte ordforande att justera protokollet.
Till protokolljusterare valdes Kurt Jacobsen att justera jdmte
ordforande.

5 2. Uppliisande och godkdnnande av dagordningen.
Dagordningen upplHstes och godkdndes.

5 3. Faststdllande av rostldngd.
Rostldngden faststdlldes och alla dr rostberittigande..

5 4. Arsmotets behoriga utlysande.
Motet godkdnde utlysandet.

S 5. Verksamhetsberdttelse och ekonomisk berdttelse.
Verksamhetsberdttelsen och ekonomisk berdttelse gicks igenom och
ddrefter godkdndes den.

5 6. Revisionsberdttelse och faststfrllande av balansrdkningen.
Revisio nsbe rdtte lse n god kd ndes och ba la ns rd kni ngen faststd I ldes.

5 7. Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gingna 6ret.

5 B. Behandling av inkomna motioner och styrelsens fcirslag.
Inga inkomna motioner till Srsmotet.



5 9. Val av ordfcirande pd ett 6r, ZOZL.
Till ordforande valdes Henrik Emanuelsson p6 ett 6r, zozt.

S 10. Val av tvd ledamoter pi tv6 ir, ZO2t - 2022.
Till ledamoter pd tvi 5r valdes Bo Welander och Carl-AxelJonsson.
(Per-olof Lundberg och Marithe Ericsson har ett 6r kvar, zoztl.

5 f f . Val av tv6 suppleanter pi ett Ar,20Zj..
Jenny Dalman och Stefan Gustavsson valdes som suppleanter p6 ett 6r,
2021.

5 12. Val av tvd revisorer pA ett 6r, 2021,.

Till revisorer pi ett ir valdes Bo-Lennart Johansson och Robin
Emanuelsson.

S 13. Val av revisorssuppleant p6 ett Ar,2021.
Till revisorssuppleant p6 ett 6r valdes Bo Friberg.

5 14. Val av firmatecknare med teckningsrdtt var och en for sig.
Till firmatecknare valdes Henrik Emanuelsson, Bo Welander och per-olof
Lundberg med teckningsrdtt var och en for sig under 2021.

S 15. Val av valberedning.
Till valberedningen under ett 6r, zozj.,valdes Jan ostlind och Ulf
Andersson.

5 f0. Faststdllande av medlemsavgift f6r 2022.
Medlemsavgiften frr ofordndrad unde r 2022. Dvs. 200 kr frdn och med 20
6r, for ungdomar under 20 ar dr medlemsavgiften L00 kr, Familje-
medlemsavgift ftir boende p6 samma adress hogst 400 kr, kanotavgift 800
kr vid nyttjande av klubbens material ( uttages om inte inkomstbringande
arbete utforts.)

5 fZ. Hedersmedlem

styrelsen forslog Jan Ostlind som hedersmedlem och det blev han.

5 18. Stadgedndring.
Motet beslutade att gora en stadgedndring att vid sdrskilda skdl hiilla
6rsmciten och andra moten digitalt.



S 19. Aktiviteter
Det kommer att vara trdningskvdll, m6ndagar - ansvariga Bo Welander

och Stefan Gustavsson. Tisdagar - Motionskvdll - ansvariga Annika Aberg

och Cecila Sjoman, onsdagar - Motionspaddling - ansvarig Marithe

Ericsson, drakbitstr6ning - ansvariga Lena Krdklind, Annelie Sjolin-Kosir

Carl-Axel Jonsson, torsdagar - triiningskvdll - ansvariga Anders Lof och

Henrik Emanuelsson, Sondagar - drakbit - ansvariga Lena Kriklind,
. AnnelieSjolin-Kosir,Carl-AxelJonsson.

Kanotpasset kommer att vara i borjan av maj m6nad.

Kanotuthyrning - motet diskuterade detta liksom flaggning.

Grdsklippning - kommer ut en lista i god tid.

Digitalt mote, "ldrottsfestivalen" fredagen den 26/3-21, k|.19.00. se

Kommunens hemsida for en ldnk.

Styretsen ser over ka notuthyrningslista n I iksom flaggn i ngsl ista n !

S 20. Ovriga frigor.
- per-Olof Lundberg presenterade trdningskldder. Kommande styrelse

fir i uppdrag att jobba vidare med detta.

5 2L. Motets avslutning.
Ordforande tackade for uppmdrksamheten och forklarade mdtet avslutat

och meddelade att smorgistirtan kommer titl klubbens 50-6rsfirande.

Tibro 28 februa ri 2021.
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