Protokoll fört vid Paralympiska Guldklubben föreningsstämma
Datum:
Plats:

2010-04-24
Quality Hotel Winn Haninge.

§1

Ordförande Jan Thulin förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

§2

Efter kontroll av närvaro så fastställdes röstlängden till 13 röster.

§3

Till ordförande för mötet valdes Annika Landström Walther,
och som sekreterare valdes Tore Nilsson.

§4

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes
Kerstin Wiksén och Bengt Olofsson.

§5

Stämman, som utlysts med kallelse den 1 mars 2010. Även publicerad på GK hemsida.
Stämman ansågs vara behörigt utlyst.

§6

Verksamhetsberättelser samt resultat och balansräkningarna
för 2008 & 2009 framlades för mötesdeltagarna.

§7

Revisionsberättelser för 2008 & 2009 lästes upp av ordf., då inga revisorer var närvarande.

§8

De framlagda resultat och balansräkningarna för 2008 & 2009 samt verksamhetsberättelsen
godkändes. Beslutades att resultatet ska föras vidare på ny räkning.

§9

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Guldklubbens förvaltning
under verksamhetsåren 2008 & 2009.

§ 10

Val till styrelsen.
Som ordförande för en tid av två år valdes Jan Thulin.
Som styrelseledamöter för en tid av fyra år valdes Lena-Marie Hagman och Kartsten Inde.
Fyllnadsval för en tid av 2 år valdes Margareta Thufesson.
Som suppleanter i styrelsen för en tid av två år valdes John Friesland och Petter Edström.
Svenska Handikappidrottsförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK)
har beslutat att inte i år utnyttja rätten att utse representant i Guldklubbens styrelse.

§ 11

Val av revisorer för en tid av två år.
Som revisor omvaldes Ray Clark,
och som revisorsuppleant omvaldes Leif Wahlstedt.

Sida 1 (2)

Protokoll fört vid Paralympiska Guldklubben föreningsstämma
§ 12

Val av ledamöter i valberedningen.
Som ledamöter valdes Rolf Johansson (ordf.),
Ebbe Berglund och Bengt-Gösta Johansson.

§ 13

§ 14

Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller
enskild ledamot föreslagit till behandling
a.

Medlemsavgift.
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift 100 kr

b.

Styrelsen budgetförslag godkändes

c.

Inga motioner har inkommit

Mötesordföranden tackade för att hon återigen hade fått leda dagens förhandlingar samt
överräckte klubban till ordföranden Jan Thulin, vilken förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

..................................................
Tore Nilsson

Justeras:

..................................................
Kerstin Wiksén

.............................................................
Bengt Olofsson

Sida 2 (2)

