Årsmötesprotokoll
Amsterdam 14/4 2005
Tid: 17.00
Plats: På taket
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av mötets dagordning
Mötet godkänner dagordningen
3 Val av ordförande för mötet
PG väljs till ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
Johan Andersson väljs till sekreterare
5 Föredragande av årets verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkännes
6 Föredragande av årets ekonomiska redogörelse samt revisorns
kommentar
Ett resultat på - 924, 25 kr redovisas.
Det finns 25 000 kr i kassan till 2006
Omsättningen för året var 174 000 kr
Revisor Joakim Gunnarsson godkänner den ekonomiska redogörelsen
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet till styrelsen
8 Fastställande av avgifter för kommande säsong
Medlemsavgiften blir 200 kronor
9 Fastställande av arvoden för kommande säsong
Vid turneringar arrangerade av VIDK kommer det att se ut som följande:
30% av arvodet till VIDK
70% av arvodet till domaren
10 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
11 Val av ordförande (väljs på 1 år)
PG Svedberg väljs till ordförande för VIDK

12 Val av Vice Ordförande (väljs på 2 år)
Niclas Sundqvist väljs till Vice ordförande
13 Val av sekreterare (väljs på 2 år)
Anderas Lundén väljs till sekreterare
14 Ej Val av kassör (Patric Anderson 1 år kvar)
15 Val av ledamot (väljs på 1 år)
Anders Sundström väljs till ledamot (klippning annars ingen rösträtt)
16 Val av 2 stycken suppleanter (väljs på 1 år var)
Magnus Bodecker och Erik Hammarlund väljs till suppleanter
17 Val av revisor (väljs på 1 år)
Joakim Gunnarsson väljs till revisor
18 Val av revisorsuppleant (väljs på 1 år)
Daniel Winge väljs till revisorsuppleant
19 Val av klubbens kontaktperson
Mötet beslutar att ordförande PG Svedberg även är kontaktperson för
VIDK
20 Val av Sammankallande för Valberedningen (väljs på 1 år)
Jonas Hasler väljs till sammankallande
21 Val av 2 stycken ledamöter till Valberedningen (väljs på 1 år var)
Johan Andersson och Kent Westergren väljs till suppleanter
22 Eventuellt inval av nya Hedersmedlemmar
Inga förslag
23 Utdelning av utmärkelser och priser
Niclas Sundqvist, Anders Sundström och Joakim Gunnarsson får pris för
att ha medverkat på samtliga årsmötet i modern tid.
24 Nästa årsmöte
Förslag på en billigare resa nästa år tas upp. Lars Eriksson blir ansvarig
för att ta fram förslag på resmål.

25 Övriga frågor
Nyrekrytering
Viktig punkt för nästa år, rekryteringen av domare måste bli bättre i
länet. Joakim Gunnarsson är villig att hjälpa till.
Stil och profil
Korrekt utrustning och vårdad klädsel
Klassificering av distriktsdomare
Under nästa år kommer en klassificering av domarna att ske. Det kommer
bli A och B klasser.
26 Lagfoto
27 Mötets avslutning

……………………………………………….
Johan Andersson, sekreterare

