Årsmötesprotokoll 2014
Tid och plats

Söndagen 12 maj, Idrottens Hus, SISU, Kalmar

Fastställande av röstlängd § 1
12 röstande av de närvarande.
Fördelat följande
Målilla 3
Pilkompaniet 3
Old Barn 2
Carlskrona 2
Gunnebo 1
Ronneby 1

Fråga om mötets behörighet § 2
Frågan om mötets behörighet godkändes

Fastställande av dagordningen § 3
Dagordningen godkändes.

Val av mötesfunktionärer § 4
a) mötesordförande
Stefan Petersson
b) mötessekreterare
Evis Nilsson
c) justeringsmän 2 st
Johan Lundgren, , Eva Jonsson
d) rösträknare 2 st
Johan Lundgren, , Eva Jonsson

Behandling av § 5
a) verksamhetsberättelse
Stefan Petersson redogjorde för GDF:s verksamhetsberättelse och den
godkändes
b) förvaltningsberättelse
Evis Nilsson redogjorde för Förvaltningsberättelsen och den godkändes
c) revisorernas berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorerna godkändes Revisionsberättelsen.

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen § 6
Ansvarsfrihet för avgående styrelse godkändes

Motioner samt av DS till årsmötet hänskjutna ärenden § 7
Det hade inte kommit in några motioner

Val av förbundsfunktionärer § 8
a) ordinarie styrelseledamöter enligt § 19:2.
Ordförande – Stefan Petersson, 2 år
Sekreterare – Maria Rydell, 2 år
Ledamot– Andreas Harrysson, 2 år
Ledamot – Thomas Kallin, 1 år
b) två styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de
inträder
Per Salomonsson, 1 år
Peter Lindh, 1år
c) två medlemsrevisorer samt en suppleant för dessa
Jessika Petersson (sammankallande), 1 år
Erik Janefrid, 1 år
Johan Lundgren (suppleant), 1 år
d) två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Paul Olsson (sammankallande), 1 år
Per Salomonsson, 1 år
e) eventuella fyllnadsval för återstoden av mandattiden vid funktionärs
frånträde
Inga

Fastställande av avgifter till GDF § 9
Klubbavgift:
500 kr plus eventuella kostnader från SvDF
Ska vara betalt senast veckan innan Seriespelets start annars får man inte
medverka.
Licensavgift:
SvDF:s avgift +50 kr
Fram till och med 15 september 2014
Från och med 16 september 2014 infaller en administrationsavgift på 200 kr för
de som hade licens säsongen 2014/2015
Detta gäller inte nya spelare, spelare som haft licens tidigare säsonger eller
spelare från andra distrikt som väljer att gå över till GDF
Banhyra:
500 kr/ säsong
Tavelhyra:
Tavlor att nyttja inom GDF:s tävlingar 20 kr/dygn och styck
Tavlor att nyttja utanför GDF:s tävlingar, t.ex. osanktionerat eller Riksserien, 50
kr/dygn och styck
Startavgift:
Arrangerande klubb är fria att sätta egna startavgifter dock ska 20 kr/start i
Herrsingel samt Damsingel gå till distriktsrankingslutspelets vinstpott
Sanktionsavgift:
15 % på sanktionerade klasser går till GDF
Resebidrag:
Skatteverkets skattefria bidrag

Styrelsearvode:
500 kr/ år till ordinarie styrelsemedlemmar samt 499 kr/år till webmaster
Styrelsepott:
3000 kr som styrelsen fritt förfogar. Även om denna pott inte utnyttjas under året
är det samma summa nästkommande år

Fastställande av två namngivna firmatecknare för GDF § 10
Stefan Petersson och Evis Nilsson
Tecknas var och en för sig
.

Vid protokollet

Evis Nilsson

Justeras

Johan Lundgren

Justeras

Katarina Schullström

