
Tibro Kanotklubb

Tibro

Datum
Tid
Plats
iVirvarande

AnsuOreSPRoToKoLL

Datum 201,5-02-22

20L5-02-22
K1.14.00 - 16.30
Fritidsgirden "Dojan" i Tibro.
Tibro kanotklubbs medlemmar, 15 sqrcken.
Flenrik Emanuelsson, Per- Olof Lundberg, Carl-Axel
Jonsson, KunJakobsen, Stefan Gustavsson, Bo \flelander,
I\4arithe Ericsson, Hellen \flallen, Jm Penersson, Jenny
Dahlman, Bo Friberg, lJlla Knoblock- C.arlsson, Ove
Emanuels s on, Robin E manuels s on och Jonas Johars s on.

$-l;Motets oppnade $ 1: Motets
FlenrikEmanuelsson helsade alla vdlkomna och
f6rklarade mdtet 6ppnat.

$ 2. Val av mcitesordf6rande
Motet valde Henrik Emanuelss on till motesordforande.

$ 3. Faststdllande av dagordning.
Motet anto g dagordningen.

$ 4. Mcitessekreterare
Motet valde ]Vlarithe Ericsson till motesselireterare.

$ 5. Protokolljusterare
Motet valde Flellen rfi/allen ochJonas Johansson attTamte
ordforanden justera dagens protokoll.

6ppnade

s2.
Motesordforande

$ 3. Faststdllande
av dagordningen.

s4.
Motessekreterare

s4.
Protokolljusterare

$ 6. Motets behdriga utlpande.
Arsmotet harvantutlpt i SLA5 pi "foreningsnlrtt" den
30/ L-15 och2)/2-15, personligt utskick och pi hemsidan.
Motet forklarade behorigen utlpt med reservation av lllla
KnoblockC.arlsson. Det fattas olika dokument till mdtets
utlFande.

$ 6. Motea
behoriga utlysande



$ 7. Sqirelsens verlsamhetsberittelse for 201,4. $ Z. Sryrelsens
Verlsamhetsberdttelsenuppldstes och efterjusteringar verlsamheaberdtt
godlvindes den. else.

$ B. Sqrelsens kassa och forvaltningsberdttels e for 2014. S 8. Scyrelsens
Kassoren redogjorde for detra. kassa och
Motet konstaterade att klubben har god ekonomi vilket forvaltningsberdtte
har lett till bra material och att klubben har varit med pi lse 201.4.-
tlvlingar!

$ 9. Revisorernas beritelse $ 9. Revisoremas
Revisionsberdttelsen uppldstes varpirevisorerna forslog berdttelse
mcitet att bevilja sqnelsen ansvarsfriher for det gangna
aret.

* -S 10. Ansvarsfriheffi-4.. -- .-.1----
Ior st\lrelsen S lO.a,nSvaitfrih'et

-,-\----Motetbeviljadestyrelsen.ansvarsfrihetf6r2O1'4.-.f6rstyrelsen

S 11. Val av ordf<irande for 2015. .

Till ordforande valdes Flenrik Emanuelsson.

$ 12. Val av ledamoter pi wiir,201,5-2016.
Till ledamotervaldes Bo \flelander och Grl-AxelJonsson.
Per-Olof Lundberg och }darithe Ericsson finns under ett
ir,2015.

$ 13. Val av suppleanter pl ett ir,201,5.
Till suppleantervaldes Stefan Gustavsson och Kurt
Jakobsen.

S 14. Val ay w|revisorer pi ett ir,20t5.
Till revisorer pi ettir valdes Bo Friberg och Bo-Lennart

Johansson.

$ 15. Val av en revisorsuppleanter pi ett Ax ,201.5.
Till revisorsuppleanter valdes ulf Andersson.

$ 16. Val av wA ledamoter i valberedningen pi t ir,201.5.
Till ledamoter valdes Jan Gtlind och Jenny Dahlman.

$ 11. Val av
ordforande

$ 12. Val av
Iedam6ter

$ 13. Val av
suppleanter

$ 1f. Val av wA
rev$orer.

$ 15. Val a\r wA
revisorsuppleanter

$ 16. Val av
ledamoter
valberedningen
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S 17. Val ay tre firmatecknare pi ! ir,201"5, med $ 12. Val av
teckningsrltr var och en for sig. firmatecknare
Till firmatecknare valdes Flenrik Emanuelsson, Per-Olof
Lundberg och Bo tVelander med teckningsrdtt var och en
f.tir sig.

$ 18. Faststdllande av medlemsavgift fArZ0t6. S 18.
Mdtet beshrtade att medlemsavgiften fdr20t6 dr Medlemsavgift
oforiindrad.

.--..-\- f.1'#in:::dokumentarkivl:1tnlo*tli5ry=-1"tfr*ffift?-T,
Motet disl.ruterade denna friga och ddrefter beslot man an
hanskjuta frigantill lrommande sryrelse.

$ 2O;Motion om reviderade stadgar 'in}d.'201,4 
$20. Motion om

vdrdegrund. reviderade
- Motet beslutade att arntadet nya stadgefonlaget.
- Motet beslutade att arttallla KnoblochC,arlssons

motion om reviderade stadgefdnlag.
- Viirdegrundsdokument for 2014 ses 6ver och man

invdntar Tibro idrottsf6reningars vlrdegrund.

$ 20. Klubbens akiviteter 201"5. g 20. Klubbens
- Dampaddling motion pi tisdagar: ansvariga drJenny aktiviteter.

Dahlman.
- Tfiningslwlllar, mandagar och torsdagar. Ansvariga

Annica och Anden Lof.
- Nybdtjargrupp pi onsdagar ansvarar Pia Emanuelsson

och Carl-AxelJonsson.
- Medlemmarkommer attt vla.
- Kanotslrola lrommer inte an genomforas pga

ledarbrist.
- Tibro kanotklubb kommer ev. ansvarar for en "Vabt-

gcita" Cup- tdvling i j.-i 201"5.

- Hellen \flallen ansvarar fdr Tibro kanotklubbs
inlemning av narnn dll "Kommunens mdstare" r20L5.- Ffilsoveckan, Kandidat till ledantipendiund

- SMDrakbitstdvling, Ska Tibro vara med?
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$ 21. Kanotuthyming 201,4 och20l5.
Under 2014har klubben tvi stora uthyrningar som
ger bra inkomst. Klubben hoppas kunna genomfora
dessa uren20t5.
Uthymingslistan kommer snarr.

$ ZZ. Ovrigafrigor.
- Annica Lof och en unqdom frin Trollhdttan

kommer att dela pi VRFrs "A,rets hnotprofil".

$ 23. Motets avslutning.
Ordforande forklarade motet avslutat och tackade for

s 21.
Kanotuthlaning

$ ZZ. Ovrigafragor

$ 23. Mcitets
avslutning

V$at mtresse.

Tibro 201,5-02-22

__Vid 
piotokolleti-

Protokolljus,.rrrffi/
$ellen \lffien \Wallen /1 tl"{),crwdfi 'Hfr"rrrlroo"r*
1/ //

Jdnn Johans{/n

Motesordfcirande: 
Mr*r/' ^
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