Karlshamns Modellflygsällskap

Protokoll fört vid årsmöte för Karlshamns modellflygsällskap - KMFS
lördagen den 18 mars 2017 kl 13.30 i Norrevångshallen, Mörrum.
1. Mötets öppnande, fastställande av röstlängd
Mic Calvert hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Röstlängden utgörs av
närvarande medlemmar: Håkan Andersson, Mic Calvert, Ingmar Carlsson, Owe Carlsson,
Christer Henningor, Marcus och Filip Hermansen, Bengt Norman. Följande gäster var
närvarande: Margot och Jörgen Balkefors.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Mic Calvert till ordförande och Bengt Norman till sekreterare för mötet.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Valdes Christer Henningor till justerare och rösträknare
4. Frågan om mötet utlysts riktigt
Mötet godkände kallelsen
5. Fastställelse av föredragningslistan
Mötet godkände den stadgeenliga dagordningen. Inga övriga frågor pålystes.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande föredrog sammanfattningsvis verksamhetsberättelse enligt bilaga.
Mötet godkände denna.
Den ekonomiska förvaltningsberättelsen föredrogs enligt utlämnat material i form av
ekonomisk rapport, resultat- och balansräkning.
Ingmar tog upp frågan om sponsring (budget 1 000 kr utfall 0 kr). Bengt redovisade
Sparbankens sponsring 2014 som avsett tre år. Frågan diskuteras vidare nedan.
Redovisningen godkändes.

Bil. 1

Bil. 2

7. Revisorns berättelse
Bengt läste upp revisionsberättelsen, vilken föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet godkände, i enlighet med styrelsens förslag, oförändrade avgifter enligt nedan:
a) Fullt klubbmedlemskap (senior eller junior)
350 kr
b) Gästmedlem (flygande flergångsbesökare)
100 kr
c) Stödmedlem (ej flygande)
50 kr
e) Familjemedlemskap (högst två vuxna med barn under 20 år på samma adress) 400 kr
Förbundsavgift till kommer för a, b och c-medlemskap, enligt respektive förbunds regler.
RCFF 100 kr och SMFF 370 kr. Båda inkluderar försäkring, den senare också tidningen Mfn.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget
Verksamheten diskuterades och följande specifika punkter fastställdes:
-

Fältet vid Stilleryd, Stillanda, bibehålls i ungefär nuvarande skick.
Boden ska flyttas, snyggas upp utvändigt och enkla fönsterinbrott förhindras.

-

En arbetsdag ordnas under våren. Styrelsen föreslår lördagen den 1 april.
Vindstrut bör anordnas, eventuellt bara en enkel vimpel.
Enkla plaststolar för sommarbruk införskaffas.
Till sommaren ordnas som brukligt med en klipplista.
Marcus kan ordna en vält, som kan dras efter klipparen. Bra!

-

Aktiviteter, som t ex flygdag med inbjudan till närliggande klubbar diskuterades, liksom
aktiviteter riktade mot ungdomar. Det senare för att underlätta sponsorstöd och
kommunbidrag.

-

Vinterhalvåret anordnas veckovisa tillfällen för inomhusflygning.

-

Vårgranne miniracingklubben har föreslagit gemensamt arrangemang med uppvisningar.
Mötet ställde sig positivt till detta. Styrelsen tar tillvara möjligheter om sådana uppstår.
Owe föreslog att klubben gör reklam för sig genom uppvisning i samband med
idrottsevenemang. Under diskussionen nämndes såväl fotboll som ishockey (inomhus).

-

-

Apropå hemsidan föreslogs bättre uppdatering. Viktiga synpunkter är uppdaterat
kalendarium, aktuella bilder, kontaktuppgifter till styrelsen och vägvisning till fältet.
Styrelsen åtgärdar!
Owe undrade om vi kunde ordna klubbmärken (klistermärken). Styrelsen utreder!

-

Budget 2017 fastställdes baserat på en verksamhet ungefärligen motsvarande 2016.

-

Åt styrelsen uppdrogs att ansöka om stöd från Sparbanken.

11. Behandling av styrelsens förslag och eventuella motioner
Inga motioner har inkommit
12. Val av styrelse, revisorer, valberedning och ombud
Mötet valde ny styrelse och övriga funktionärer enhälligt och enligt valberedningens förslag.
a) Mic Calvert valdes till ordförande för en period av ett år
b) Bengt Norman omvaldes och Christer Henningor nyvaldes till ledamöter för två år.
Det meddelades att Ingmar Carlsson är vald till ledamöter i styrelsen för två år till årsmötet
2018. Normalt väljs varje år ordförande för ett år och en eller två ledamöter för två år. Enligt
stadgarna konstituerar styrelsen sig själv, men årsmötet informerades om att Bengt Norman
kommer att sköta kassörssysslan.
c) Kerstin Linnander valdes till revisor för ett år
d) Till valberedning inför årsmötet 2018 valdes Owe Carlsson och Marcus Hermansen.
e) Styrelsen utser vid behov ombud till eventuella förbundsmöten mm
f) Mic Calvert utsågs till fält- och säkerhetschef för ett år
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor förekom. Flygning lockade!
14. Mötets avslutades
Karlshamn den 18 mars 2017

Bengt Norman / sekreterare

Mic Calvert / Ordförande

Christer Henningor

