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Nacka HI årsmötesprotokoll 2016-02-17
Lokal:
Konferenssalen Griffelvägen 11 NACKA SPORTCENTER.
Antal mötesdeltagare: 33

§ 1.

Mötets öppnande:
Ordförande Mats Almgren hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet för år 2016 öppnat.

§ 2.

Mötets behöriga utlysande:
Kallelse fanns på vår Hemsida i december 2015. En kallelse gick även ut till alla.
Mötet förklarades behörigt utlyst.

§ 3.

Godkännande av dagordning:
Förelagd dagordning godkändes med följande ändringar.
§ 10 A avser inkommande motioner.
§ 10 B Styrelsens förslag att införa en sektion för E-sport.
§ 13 Fastställa stryks.

§ 4.

Val av mötets ordförande:
Annica Walther-Landström valdes att leda dagens förhandlingar.

§5

Val av mötets sekreterare:
Hederssekreterare Bengt Olofsson med Ebbe Berglund som bisittare valdes att föra
dagens protokoll.

§6

Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Lars Almlöf och Robert Öberg valdes.
Verksamhetsberättelserna:
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen idrott för idrott.
Visade även på det imponerande antal av våra medlemmar vilka
under året representerat Sverige i landslagssammanhang som aktiva
eller ledare. Visade på stora framgångar under 2015.
Noterades att Simsektionen nominerat Emma Danielsson till årets simmare.
Projektkommitténs rapport föredrogs av Mats Almgren och handlade om
förstudien i Georgien och hopp om fortsatt utbyte med dem.

§8

Ekonomisk rapport:
Christer Svanberg föredrog Ekonomirapport som visade att ekonomin
visade på ett plus om 163 618:43 kronor för 2015.
Revisorernas berättelse:
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Ordförande. Föredrog revisorernas berättelse upprättad av vår revisor Anton
Boström.
Då intet fanns att anmärka föreslog han årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§9

Styrelsens ansvarsfrihet:
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2015 med acklamation.

§ 10.
§ 10 a.
§ 10 b.

Behandling av inkomna motioner:
Inkomna motioner fanns inga att behandla.
Styrelsens förslag att starta en sektion för Esport.
Allan Kasperi förklarade att Esport handlar om att tävla med datorer & spelkonsoler.
Sporten har funnits sedan 1990 och har ett eget förbund. Kan öppna för de som
ej kan utöva ordinarie idrotter och kan ge flera möjlighet att vara med i idrottsfamiljen. Bekanta och familjemedlemmar kan var med och därmed utöka
antalet medlemmar och bland dem finns de som har egenskaper såväl för
att utöva våra övriga idrotter såväl som att bli ledare.
Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att utveckla frågan och försöka få igång
sektion för Esport.

§11.

Verksamhetsplan.
Styrelsen har lämnat en verksamhetsplan för 2016.
AKTIVITETER
Genomföra idrotternas löpande aktiviteter, tävlingar enligt beviljad budget.
Idrotterna inkommer med önskemål på aktiviteter utöver budget.
SportsCamp.
Stockholm International Paragames.
Nacka Games.
Internationell verksamhet.
Idrottslyftet
PROJEKTKOMMITTEN
Internationellt projekt
Projektansökan till Forum Syd, utbyte med Georgien i samråd med Nacka Kommun.
Projektgrupp:
Peter Kohlström Projektledare
Mats Almgren
Kenneth Blomqvist
Robert Öberg
Göran Pettersson
Sports Camp Åland
Ansvariga:
Styrelsen, Kansliet och idrotterna.
Nacka Games
Ansvariga:
Styrelsen, Kansliet och idrotterna.
Stockholm International Paragames
För de aktuella idrotterna.
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Idrottslyftet
Resp. idrott gör ansökan i samråd med styrelsen.

STYRELSEN
Samordna och följa upp föreningens löpande verksamhet.
Styrelse och IK-möten.
Konferens med verksamhetsuppföljning för grenledare, styrelsen och
kansliet.
Styrelse och grenledare fortsätter arbeta med Nacka HI 3-årssplan 2015-2017.
(Arbetsmaterial framtaget av styrelsen)

Utmärkt förening
Fullfölja utbildningsstegen för styrelse, grenledare, tränare och ledare.
Nacka HI om 20 år?
Framtidens idrottsförening (SISU kursmaterial)
(Genomför föreläsning)
Införa handlingsplanen Antidoping i verksamheten och bli godkända av RF.
Uppföljning av kvalitetetsarbetet inom ramen för Utmärkt förening.
§ 12

Fastställande av årsavgift:
Björn Erkus föredrog styrelsens förslag till ändring av årsavgiften.
Nya förslaget innebär:
Avgiftstyp:
Apris
Medlem
200:Stödjande
100:Familjemedlem
100:Hedersmedlem
0:Aktivavgift
1800: Medlemsavgiften sänks från 500: - till 200: -/år
Familjeavgiften gör om så att alla i familjen (som är skrivna på samma adress)
betalar 100 kr/år.
I och med att de betalt sin frivilliga avgift kan vi säkert bevisa att de är medlemmar i
t.ex. försäkringsärenden.
Vi gör möjligt för personer som inte omfattas av medlemsavgift eller familjemedlem att bli stödjande för 100: -/år eller valfritt belopp.
För de som tränar och är aktiva tar vi bort tränings-och licensavgiften och gör
ett enhetspris om 1,800: -/år. I denna avgift ingår:
Deltagande i föreningens träningar (hallhyror etc.)
Deltagande vid tävling (subventionerade tävlingsavgifter/omkostnader, T-licens.)
Materiel. Att få utnyttja föreningens materiel utan kostnad.
Att man får Nacka HI föreningsjacka vart 3:e år utan kostnad.
Med denna förenklade avgiftsmodell tror styrelsen att föreningen skall kunna
fortsätta utvecklas och behålla den bredd vi har idag, samtidigt som vi står rustade
för framtiden.
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§ 12.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta i enlighet med förslaget.
En lång diskussion följde med förslag till ändringar t.ex.
Träningsavgift för de som inte tävlar 500: - år.
Terminsavgift vår/höst a 900: - för dem börjar först i september.
Ungdomsavgift t o m 15 år.
Slutligen ställdes två förslag emot varandra som kanske inte var rätt.
Årsavgift aktiva 1800: -/år mot träningsavgift 500: -/år. Här vann Årsavgift 1800: -/år
med 19 mot 13.
Beslöts att årsavgiften för aktiva skulle vara 1800: -/år.
§13

Stadgeändring.
Behov finns att fortlöpande rätta och ändra stadgar. Nu har t.ex. Handikappidrott
ersatts av Parasport mm och SDF ändrar i sina stadgar.
Mötet uppdrog åt Annika Walther Landström att till nästa årsmöte framlägga
förslag till stadgeändringar för Nacka HI.

§14.

Val av ordförande 1 år:
Sara Essberg Klasson valdes med acklamation till att ta över ordförandeklubban.

§15.

Ledamöter som har 1 år kvar:
Jeanette Tedborn och Jessica Egeland

§16.

§17

Val av ledamöter på 2 år:
Ledamot
Ledamot

Allan Kasperi
Janne Sjöberg

Omval
Nyval

Val av suppleant på 1 år.
Suppleant

Björn Erkus

Omval

Val av erforderligt antal grenledare för 1 år:
Årsmötet valde följande grenledare:
Rullstolsbasket:
Robert Öberg
Boccia:
Jan-Eric Nordström
Rullstolsinnebandy:
Mats Rylander
Kälkhockey:
Peter Junell
Rullstolsrugby:
Mickael Widlund
Simning:
Linda Hammarqvist
Innebandy:
Jovan Nikander

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Omval
Nyval

Sekreterare styrelse & IK möten
Utbildning:

Kansliet
Kansliet

Val av revisor samt suppleant: 1 år
Revisor:
Anton Boström
Suppleant:
Håkan Freijd

Nyval
Omval
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§ 18.

Val av valberedning:
Valberedningsordförande:
Ledamöter:
Eventuell ersättare:

Mats Almgren
Kenneth Blomqvist, Marika Rydell
Annica Walther – Landström

§ 19.

Fastställande av budget:
Föreslagen budget fastställdes.

§20.

Mötets avslutande: Annica Walther-Landström lät Mats Almgren läsa
slutorden i årets verksamhetsberättelse och Mats avslutade med att tacka alla för
de 20 år han haft förtroendet att vara föreningens ordförande, och för de
underbara händelser han fått uppleva under tiden med läger och kamratskap.
Annika överlämnade därefter klubban till vår nya ordförande Sara Essberg-Klasson
som symboliskt slog klubban i bordet för att visa att nu har hon tagit över rodret för
skutan Nacka HI.

§ 21

.

Utmärkelser: Annica Walther-Landström föreslog på styrelsens begäran
att årsmötesdeltagarna skulle ställa sig bakom att utse Mats Almgren till
Hedersmedlem i Nacka HI. Beslut: Beviljades med acklamation.
Nacka HI genom Christer Svanberg delade så ut Årets Idrottsprestation till
Emma Danielsson.
Framförde föreningens varma tack till Mats Almgren och Kenneth Blomqvist
för deras stora insatser för föreningen och styrelsearbete och tillägnade dem
varsin klubbjacka och klubbväska.
Bengt Olofsson framförde Bocciasektionens tack för deras insatser som ordförande
resp. sportchef och överlämnade varsitt armbandsur som gåva.
Mötet förklarades avslutat:

Vid protokollet
…....................................
Bengt Olofsson
Sekreterare
Justeras:

Justeras:

………………..
Lars Almlöf

…………………………
Robert Öberg

