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PARALYMPISKA GULDKLUBBENS ÅRSSTÄMMA 2018.
PLATS: ÖREBRO. SCANDIC GRAND HOTEL
DATUM: 3 JUNI 2018 KLOCKAN 16.30—18.45.
§ 1. Ordförande Petter Edström hälsade varmt välkommen till
dagens Årsstämma för 2016—2017 och förklarade Stämman
öppnad.
§ 2.

Upprättande av röstlängd. 11 röstberättigade personer.

§ 3.

Val av ordförande och sekreterare för Stämman:
Till ordförande valdes Anika Walther-Landström och till
sekreterare för Stämman Bengt Olofsson.

§ 4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Valdes Lena-Marie Hagman coh Annelie Arenstrand Cato.

§ 5.

Frågan om Stämmans behöriga utlysning:
Anmälan till har begärts in via Nyhetsbrev samt på Facebook.
11 maj gick sedan kallelse ut via mail och hemsida.
Stämman ansågs därmed behörigen utlyst.

§ 6.

Behandling av styrelsens årsberättelse och ekonomisk
redovisning för verksamhetsåren 2016—2017.
Berättelsen föredrogs punkt för punkt och godkändes.
Ekonomiska redovisningen föredrogs av Jonas Andersson
och godkändes.
Genomförda möten 2016 i Vänersborg och 2017 i Haninge
har till största delen sponsrats av Vänersborgs- respektive
Haninge kommun.
2016-01-01 fanns 34 369:98 kr Årets resultat: + 1 891:30 kr.
2017-01-01 fanns 36 261:28 kr Årets resultat: + 7 995.21 kr

§ 7. Revisorernas berättelse:
Föredrogs av Ray Clark där revisorerna tillstyrker att Stämman
fastställer Resultaträkningen och Balansräkningen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för Räkenskapsåren 2016- 17.
Revisorerna framförde superlativ för det fina sätt kassören (forts)
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§ 7.(forts) Jonas Andersson har fullgjort sitt uppdrag.
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§ 8.

Faställande av Balansräkningen och Resultaträkningen
samt disposition avtillgängliga vinstmedel:
Stämman godkände Balans & Resultaträkningar för 2016—2017
och resultatet skall föras vidare på ny räkning.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning:
Stämman beviljade med acklamation styrelsen ansvarsfrihet
för Guldklubbens förvaltning 2016—2017.

§ 10. Budget för år 2018 & 2019.
Stämman godkände föreslagen budget.
§ 11. Val:
Till ordförande för två år: Petter Edström
(Omval)
Till sekreterare för fyra år: John Friesland
(Nyval)
Till ledamot
för två år: Bengt Olofsson
(Nyval)
Till styrelsesuppleanter för två år:
Lena-Marie Hagman & Annelie Arenstrand Cato.
Kvarstår som ledamot Tore Nilsson två år kvar.
§ 12. Val av revisorer och en suppleant för två år:
Valdes Ray Clark och som suppleant Leif Wahlstedt
§ 13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedning.
Till ordförandevaldes Annika Walther-Landström och
som ledamot Eva Lundqvist-Johansson.
Marie-Loise Freij och David Lega tillfrågas om de vill ingå.
§ 14.

Upplösning av föreningen:?
Styrelsen känt sig tvungen att ställa frågan till Stämman.
Efter diskussioner och motiveringar, genomfördes en
röstning om att fortsätta verksamheten eller ej.
Resultat:9 ja och 2 nedlagda.
Paralympiska Guldklubben fortsätter att finnas till !!

Paralympiska Guldklubbens Stämma 2018.
§ 15.
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Avslutning:
Annika Walther-Landström tackade för förtroendet att ha fått
uppdraget att sitta ordförande vid dagens Stämma, och
överlämnade klubban till Petter Edström som fortsätter
uppdraget att leda Guldklubben mot framtiden.
Petter tackade för förtroendet och vände sig därefter mot
Annika Walther-Landström, och framförde Guldklubbens
varmaste tack för att hon nu ställt upp och suttit ordförande
för Guldklubens Årsstämma för 10:e gången. Annika
förärades en speciell minesgåva.
Avgående styrelseledamöter Jonas Andersson och
Kerstin Wikse´n fick en blomma med blomstercheck.
Ett varmt tack även till Nils-Åke Lindahl som varit
suppleant i styrelsen men avgått innan Årsmötet.
Petter Edström förklarade Stämman för avslutad och
bjöd in till kamratmiddag.
Vid protokollet
….........................
Bengt Olofsson
Sekreterare

Justeras:
…..........................
LenaMarie Hagman

Justeras:
…...................................
Annelie Arenstrand Cato

