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                           Protokoll 2020-10-28   -   71:a Årsmötet. 

  Lokal: Niclas Restaurant Ånstagatan 5.  

 
§ 1  Årsmötets öppnande 

Ordföranden Göran Ekholm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat.   Klubben har nu 152 medlemmar.   

 
§ 2  Mötets behöriga utlysande 
 Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst.  
 
 
§ 3 Avlidna medlemmar 

Under året har Börje Jonsson avlidit. Börje hedrades med en tyst minut.  
 
§ 4  Val av ordförande för årsmötet 
 Till ordförande för årsmötet valdes Rune Gelinder. 
 
§ 5   Dagordning 
        Den föreslagna dagordningen fastslogs. 
 
§ 6  Val av sekreterare för årsmötet 
 Till sekreterare för årsmötet valdes Janeric Biwall.  
 
§ 7  Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
 Till justerare valdes Lars Nykvist och Curt Ohlson  
 
§ 8  Verksamhetsberättelse 1 september 2019 - 31 augusti 2020 
 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes av Janeric Biwall och godkändes av årsmötet. 

  

§ 9   Ekonomisk redogörelse. 

         Resultat och balansräkning redovisades av kassör Sten Pettersson. Godkändes av årsmötet.  
 
§ 10 Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Frenander och godkändes av årsmötet. 

 
§ 11Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. 
 
§ 12 Val av ordförande på 1 år 
 Till ordförande på 1 år omvaldes Göran Ekholm. 
  
§ 13 Val av tre styrelseledamöter på 2 år 

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Janeric Biwall, Roger Furberg och Lars Caderius 
  
§ 14 Val av två suppleanter på 1 år 

Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Curt Ohlson och Lars Nykvist.  
 
§ 15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år 

Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes Åke Frenander och Lars-Gunnar Lann samt som 
revisorssuppleant på 1 år omvaldes Christer Henning. 
 

§ 16 Val av tävlingskommitté på 1 år 
Till tävlingskommitté på 1 år omvaldes Peter Klawatsch ordf. Lennart Skoglund, Conny 
Gunnarsson, Lars Nykvist, Christer Henning och Gunnel Nydell. Som adjungerade medlemmar 
valdes Thomas Aronsson och Berndt Svärd. 

   
§ 17 Val av valberedning på 1 år 
 Till valberedning på 1 år omvaldes P-O Esbjörner, sammankallande, och Lars Fjärrfors.  



  
§ 18 Förslag från styrelsen och enskilda medlemmar 
 Inga förslag har inkommit. 
                            

 
§ 19 Budget 190901-200831  
 Budget för kommande räkenskapsår redovisades av Sten Pettersson och godkändes. 
 

§ 20 Fastställande av årsavgiften 
 Oförändrad 250 kr. Nya medlemmar som valts in i september behöver ej betala innevarande år.  
 
§ 21 Årets ungdomsstipendium – 45:e året 

Styrelsen har till årets ungdomsstipendiater utsett Edward Hellquist Örebro TK och Kerstin 
Ivarsson Lillåns TK. Stipendiet på 2500 SEK vardera samt varsitt inramat diplom utdelades. 
 

§ 22 Erik Mobackens vandringspris – 46:e året 
Styrelsen hade i år utsett Lars Caderius att erhålla Erik Mobackens åtråvärda vandringspris för 
hans stora engagemang i klubbens verksamhet. 

 
§ 23 Vandringspris till Årets TOK – 21:a året 

Vandringspriset till Årets TOK, någon som spelat bra, har ett sportsligt uppträdande och är en 
god kamrat, utdelades för tjugoförsta gången och detta år till Ola Lundgren.  
 

§ 24 Eventuella övriga ärenden 
       Inga övriga frågor.  
 
§ 25 Avslutning  

Ordföranden Göran Ekholm tackade styrelse, tävlingskommitte’, revisorer och valberedning för 
ett mycket gott arbete och för ett fortsatt förtroende. Mötesordföranden Rune Gelinder tackade 
för att presidiet fått förtroende att genomföra årsmötet på bästa sätt.  
Därefter intogs en mycket vällagad buffe’. 
 
 
 

Vid protokollet:       Justeras: 
 
 
 
 
______________________               ______________   __      ____________________    
Janeric Biwall              Rune Gelinder            Lars Nykvist         Curt Ohlson 
 sekreterare               Mötesordförande          Justerare             justerare 
  

 


