LINKÖPINGS GYMNASTIKSÄLLSKAP

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2017

Dag:

Söndagen den 10 september 2017

Plats:

Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping

Närvarande:

11 röstberättigade medlemmar
1 ej röstberättigad medlem

Inledning
Tillförordnad ordförande Eva Edelönn hälsar LGS:s medlemmar
välkomna.

§1

Öppnande
Tillförordnad ordförande Eva Edelönn förklarar Föreningsstämman 2017
öppnad.

§2

Upprop och fastställande av röstlängd, Bilaga 1
Upprop av röstberättigade medlemmar görs och befinns vara 11.
Mötet fastställer röstlängden till 11 röstberättigade medlemmar, vilket
inte är i enlighet med stadgarna där krav på minst 15 anges.
Stämman beslutar att Stämman hålls med 11 röstberättigade medlemmar.

§3a

Val av ordförande för Föreningsstämman
Valberedningen föreslår Emmy Karlsson.
Till ordförande för stämman väljs Emmy Karlsson.

§3b

Val av sekreterare för Föreningsstämman
Valberedningen föreslår Ellinor Samuelsson.
Till sekreterare för stämman väljs Ellinor Samuelsson.

§3c

Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera
stämmans protokoll
Valberedningen föreslår Elsie Bogren och Roland Karlsson.
Till justeringspersoner väljs Elsie Bogren och Roland Karlsson

§3d

Val av rösträknare
Valberedningen föreslår Elsie Bogren och Roland Karlsson.
Till rösträknare väljs Elsie Bogren och Roland Karlsson

§4

Fråga om föreningsstämman annonserats på rätt sätt
Stämman har annonserats i Östgöta Correspondenten 2017-08-19.
Röstberättigade medlemmar har kallats till stämman via informationsblad
och via LGS:s hemsida.
Stämman fastställer att föreningsstämman har annonserats på rätt sätt.

§5

Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till föredragningslista har funnits tillgänglig i rätt tid.
Styrelsens förslag till föredragningslista fastställs.

§6a

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016,
Bilaga 2 a
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015-2016 är utsänd och gås igenom
sida för sida.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.

§6b

Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016,
Bilaga 2 b
Förvaltningsberättelsen gås igenom.
Stämman godkänner styrelsens förvaltning av verksamheten samt
fastställer balans- och resultaträkningarna.

§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning, Bilaga 3
Revisor Katarina Bodén läser upp revisorernas berättelser för tiden
2015-07-01 – 2016-06-30.
Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

§8

Beslut med anledning av föreningens överskott enligt
balansräkningen
Styrelsen föreslår att årens överskott läggs till kapitalet.
Stämman beslutar att 2015-2016 års överskott på kronor 53 627:63
läggs till kapitalet.

§9a

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017,
Bilaga 4 a
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-2017 är utsänd och gås igenom
sida för sida.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna,
med några få ändringar som felskrivningar och stavfel.

§9b

Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016-2017,
Bilaga 4 b
Förvaltningsberättelsen gås igenom.
Stämman godkänner styrelsens förvaltning av verksamheten samt
fastställer balans- och resultaträkningarna.

§ 10

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning, Bilaga 5
Revisor Katarina Bodén läser upp revisorernas berättelser för
2016-07-01 – 2017-06-30.
Revisorernas berättelser läggs till handlingarna.

§ 11

Beslut med anledning av föreningens överskott enligt
balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets överskott läggs till kapitalet.
Stämman beslutar att 2016-2017 års överskott på kronor 118 711:21
läggs till kapitalet.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
omfattar.
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 13

Rapport angående föreningens verksamhet för det påbörjade
verksamhetsåret 2017-2018, Bilaga 6
Rapporten är utskickad och därmed föredragen.
Stämman godkänner rapporten som läggs till handlingarna.
Under punkten kommer också förslag från revisor Kersti Stammarnäs till
styrelsen att ta med i sitt arbete, som innebär att föreningen ska satsa
ytterligare på föreningsanda och fler ledarträffar. Styrelsen tar till sig de
förslagen.

§ 14

Förslag som har väckts av styrelsen, eller som av röstberättigad
medlem inlämnats till styrelsen senast 30 dagar före stämman

§ 14 a

Styrelsens förslag till stadgeändringar
Hans Gunnarsson föredrar ärendet. Stadgarna har i sin helhet stämts av
mot Riksidrottsförbundets Stadgemall 2015 för föreningar. Därvid har en
del skrivningar och redaktionella ändringar gjorts.
Följande ändringar föreslås: 7 § tas text bort om att väcka åtal, 8 § om
skiljeklausul ändrad text, 9 § upplösning och sammanslagning under
samma rubrik, 10 § rösträttsåldern ändras till 15 år, 15 § kallelse till
Föreningsstämman ska också sättas ut på föreningens hemsida, 17 §
åldern ändras till 15 år, 18 § reglerna för antal röstberättigade medlemmar
ändras, 23 § valberedningens uppgifter och tidsangivelser förtydligas,
25 § tidsangivelser ändras och förtydligas.
Stadgarna i sin helhet med ändringar och redigeringar läggs som bilaga 7.
Stämman beslutar godkänna samtliga ändringar och redigeringar.

§ 15

Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är 50 kronor per verksamhetsår för
medlemskategori 1 och 50 kr per termin för medlemskategori 2.
Stämman fastställer medlemsavgifterna till 50 kronor per verksamhetsår
för medlem med speciell funktion respektive 50 kronor per termin för
utövande medlem.

§ 16

Fastställande av verksamhetsinriktning för verksamhetsåren
2017-2018 och 2018-2019, Bilaga 8
Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning är utsänt och därmed
föredraget.
Stämman fastställer styrelsens förslag till verksamhetsinriktning.

§ 17

Behandling av inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåren 20172018 och 2018-2019, Bilaga 9
Styrelsens förslag till budget är utsänt och därmed föredraget.
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budgetinriktning.

§ 18

Val av styrelse, revisorer, valberedning och ombud
Valberedare Hans Gunnarsson gör en presentation av varje ledamot och
funktionär som ska väljas.

§ 18 a

Val av föreningens och tillika styrelsens ordförande för en tid
av två år
Valberedningen föreslår nyval av Eva Edelönn.
Stämman väljer enhälligt Eva Edelönn till föreningens och tillika
styrelsens ordförande för en tid av två år.

§ 18 b

Val av fem övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningen föreslår omval av Ellinor Samuelsson och
Linda Nilsson samt nyval av Josefine Andersson, Jonna Lilja och
Liselotte Olsson Leijon.
Stämman väljer enhälligt Ellinor Samuelsson, Linda Nilsson,
Josefine Andersson, Jonna Lilja och Liselotte Olsson Leijon för en tid av
två år.

§ 18 c

Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år
Valberedningen föreslår nyval av Marianne Carlsson och Roland Karlsson
som revisorer och nyval av Arne Nilsson som revisorssuppleant.
Stämman beslutar välja Marianne Carlsson och Roland Karlsson till
revisorer samt Arne Nilsson som suppleant för revisorerna.

§ 18 d

Val av ordförande och en till två ledamöter i valberedningen för en
tid av två år
Stämman föreslår Hans Gunnarsson och Jan Lingeby.
Stämman beslutar välja Hans Gunnarsson och Jan Lingeby till ledamöter
i Valberedningen. Valberedningen får i uppdrag att själva utse
ordförande för Valberedningen.

§ 18 e

Val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med
ombud
Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse ombud till möten, där
föreningen har rätt att representera med ombud.

§ 19

Övriga specificerade frågor
Inga övriga frågor har inkommit.

§ 20

Föreningsstämmans avslutande
Mötesordförande Emmy Karlsson överlämnar ordförandeklubban till
nyvalda ordföranden Eva Edelönn som förklarar Föreningsstämman 2017
avslutad.

Vid protokollet:
Ellinor Samuelsson
Mötessekreterare

Justeras:
Emmy Karlsson
Mötesordförande

Elsie Bogren

Roland Karlsson

Avtackningar

Föreningens ordförande Eva Edelönn avtackar följande funktionärer:
Emmy Karlsson med blomma för uppdraget som mötesordförande på
stämman.
Avgående revisorerna Katarina Bodén som varit revisor i 11 år och Kersti
Stammarnäs som varit revisor i 2 år med blomma.

