ÅRSMÖTESPROTOKOLL
TÄFTEÅ IK 2015-04-19

Närvarande var totalt 17 st medlemmar .

§1

Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Henry Forsberg.
Han hälsade alla välkomna till årsmötet för år 2014. Dock var han bekymrad
över det mycket låga deltagarantalet.

§2

Mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet har varit annonserad under klubbarna i VK och VF.
Annonsering har också skett via affischer i byn och blänkare på hemsidan samt
flygblad i brevlådorna
Ordförande frågar om årsmötet kan godkännas som behörigt utlyst.
Mötet svarade- Ja

§3

Fastställande av dagordning
I dagordningen under övriga frågor har vi under pkt c, ev. försäljning av lokaler
på Täfteborg. Den ska strykas pga att klubben måste utreda detta ordentligt
innan ett sådant besluts tas. Henry frågar sedan om någon har en övrig fråga som
bör tas upp och då ingen sådan fråga kom så godkändes föreslagen dagordning.

§4

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet. Henry och Pälle föreslogs som
ordförande respektive sekreterare för mötet. Årsmötet valde dessa enhälligt.

§5

Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet
Till justeringsmän valdes Michael Byström och Johan Berglund.

§6

Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser, samt resultat och
balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
Sektionernas kommentarer
•

Innebandy: Roger Nilsson påpekade att det varit fina resultat på herr o damsidan. På en fråga om hur det ser ut nästa säsong med a-laget så menar han
att det kanske ser lite tunt ut på spelarsidan men att det nog löser sig då
säsongen börjar. Övrigt hänvisar han till verksamhetsberättelsen.

•

Skidsektionen: (Micke Byström) poängterar att Björn Sandström var
uttagen till junior-landslaget och fick åka junior-VM i Kazakstan. Moa
Lundgren fick åka ungdoms-OS i Lichtenstein och juniorlandskamp i Ö-vik.
På en fråga från Runar Brännlund så menar Micke att av de 91 startande
Täfte-åkare på Laxspelen så är de flesta från byn men att ett antal är utifrån
som söker sig till klubben då dom har bra aktiviteter och bra ledare.
Övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen.

•

Fotbollssektionen: (Henry) poängterade att A-lag herr vann sin serie div. IV
och spelar i div. III i år och att Futsal växer fort och TIK:s lag lyckades, trots
hård konkurens, hålla sig kvar i högsta serien. Arbete pågår att få med
Innertavles ungdomar i TIK:s verksamhet.
Övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Henry gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och berörde lite extra…
Han gjorde en kort sammanfattning om vad som hänt senaste året, uppförande
av ny skola och bergvärme i hallen av vårt fastighetsbolag, valborg, klubbfest,
framtagen policy osv.
Neil Cory frågade om skolan som nu snart är ett år, om allt har gått som planerat
och Henry menar att allt fungerar perfekt och utan problem.
Henry avslutade sin redogörelse med att tacka alla ledare, aktiva och föräldrar
som på något sätt bidragit till verksamheten under året, och som bidrar till
Täfteå IK:s framtida utveckling.
Resultat och balansräkning
Jan Palmquist ger en ekonomisk redovisning.
Det mesta ser ut som det brukar när det gäller vår ekonomi, stabilt och nästan
kopierat från föregående år. Ett litet fel har smugit sig in i resultaträkningen där
elkostnaden ska vara 152`och inte 158`som det står. Under pkt ” konton
sektionerna ” så är det mesta skidornas resultat från Skid-SM.
Övrigt så hänvisas till balans- o resultaträkningen.

§7

Revisorernas berättelse
Revisor Lars Ekeståhl på Deloitte har granskat föreningens räkenskaper och gått
igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens
ekonomi och förvaltning. Då det inte framkommit någon anmärkning tillstyrker
han att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2014.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Ordförande frågar årsmötet:
-Kan årsmötet ge ansvarsfrihet till styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet besvarar frågan med – Ja

§9

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften som vi nu haft i 8-10 år är idag 300kr/familj och
300kr/enskild. Det är en mycket låg avgift om man jämför med våra klubbar i
närheten. Styrelsen har diskuterat frågan en tid och föreslår nu en höjning av
familjeavgiften till 400kr. Enskild avgift ( 300kr ) ingen förändring
Johan Berglund tycker att vi kunde höja familjeavgiften till 500 kr då vi liks
höjer eftersom den ändå är låg. Viss diskussion följde.
Henry frågar mötet om vi kan gå på styrelsen förslag på höjning av
familjeavgiften till 400 kr för år 2016.
Årsmötet svarar – Ja

§10

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år
Henry gick igenom verksamhetsplanen och budgeten för 2015. Särkskilt måste
en satsning göras på att få fler personer som kan jobba med
bingoarrangemangen under somrarna. Han uppmanar alla att föreslå personer
som tänkas kan ta på sig uppgifter som inte alls är så betungande.
Kenneth K. frågade om fritidslokalen vid hallen som nu står tom och vad som är
tänkt med den framöver. Henry klargjorde att kommunen har hyresavtal fram till
nästa sommar så innan dess kan vi inte göra något åt den, men funderingar pågår
för fullt.
Neil Cory frågade om ökningen av tilldelningen till sektionerna är tillfällig för i
år eller om det kan anses långsiktigt? Henry menar att styrelsens mål är att
tilldelningen till sektionerna ska täckas av aktivitets- och deltagaravgifter vilket
nästan sker idag.

Inga större synpunkter på verksamhetsplanen framkom och inga justeringar på
budgeten gjordes.
Budget och verksamhetsplan enligt styrelsens förslag fastställdes av mötet.
§11

Utdelning av ungdomsstipendium
Priset delas mellan 3 st och ges till……..
Erik Björkman, skidor.
Med motivering:
Årets framsteg inom skidorna. Har, när andra gått på knäna i tungt före, lagt in extra
växlar som ingen annan har. Har under säsongen presterat flera resultat topp 20 på
juniorcuperna.

Marcus Grate, Skidor
Med motivering:
Årets prestation inom skidorna. Under SM veckan i Sundsvall tog han fram alla verktyg
som fanns i lådan för att stånga sig fram till en väldigt meriterande silvermedalj i
sprinten.

Elias Norin, Fotboll
Med motivering:
Född -98 och är en otroligt ambitiös och träningsvillig kille. Han har under hela sin
fostran i Sävar/Täfteå varit otroligt lojal mot både ledare och lagkamrater.
Hans utvecklingskurva de senaste åren har inte varit annat än suverän. Trots sin ringa
ålder har han på allvar tagit upp kampen om en plats bland de allra bästa.
Med mycket träning så har han på ett fantastiskt sätt bättrat på sin funktionella teknik
vilket gör att han i spelsituationen klarar sig otroligt bra mot mycket äldre och mer
rutinerat motstånd.

Utdelning av ledarstipendium
Priset går till Johan Berglund, Innebandy
Med motivering:
Går till en kille som följt sina killar sedan ungdomsåren och jobbar intensivt med
killarna, vilket syns på och utanför planen. De jobbar aktivt med Fairplay i med och
motgång och detta gäller spelare, supporters och ledare. De visar gentlemannaskap och
sund inställning till idrott både på och utanför planen och får beröm av såväl
motståndare som domare.

§12

Val av:
Huvudstyrelse
Henry Forsberg omval som ordförande 2015
Jan Palmqvist omval som kassör 2015-2016
Pär-Erik Sundström kvarstår som sekreterare 2015
Johanna Cory kvarstår som ledamot 2015
Henric Bergdahl omval som ledamot 2015
Roger Nilsson kvarstår som ledamot 2015
Henrik Lundberg kvarstår som ledamot 2015
Runar Brännlund omval som ledamot 2015
Ove Oscarsson omvald som suppleant 2015
Marcus Bigren ( fotboll ) nyval som suppleant 2015
Michael Byström ( skidor ) nyval som suppleant 2015
Christer Jönsson ( innebandy ) nyval som suppleant 2015
Innebandysektion
Christer Jönsson omval som sammankallande i sektionen 2015
Roger Nilsson kvarstår som kassör 2015
Thomas Jonsson omval som ledamot 2015-2016
Patrik Jonsson omval som ledamot 2015-2016
Anders Orre nyval som ledamot 2015-2016
Anders Tafflin kvarstår som ledamot 2015
Jessica Lindman-Johansson omval som ledamot 2015-2016
Fotbollssektion
Marcus Bigren kvarstår som sammankallande 2015
Henrik Bergdahl kvarstår som kassör 2015
Johan Kröger kvarstår som ledamot 2015
Daniel Häggmark kvarstår som ledamot 2015
Emil Sperring nyval som ledamot 2015-2016
Jon Vestberg nyval som ledamot 2015-2016

Skidsektion
Jan-Peter Nordmark nyval som sammankallande 2015
Tomas Fridh omval som kassör 2015
Mikael Byström omval som ledamot 2015-2016
Mikael Strömberg omval som ledamot 2015-2016
Per Sandström kvarstår som ledamot 2015
Henrik Lundberg omval som ledamot 2015
Christer Björkman omval som ledamot 2015
Monica Eneslätt omval som ledamot 2015-2016
Jonas Åström kvarstår som ledamot 2015
Kenneth Koskenniemi nyval som ledamot 2015-2016
Camilla Odell nyval som ledamot 2015-2016
Bingo och Nöjessektion
Ove Oscarsson omval som sammankallande för 2015
Henry Forsberg omval 2015
Revisorer
Extern Revisionsbyrå – DELOITTE AB
Valberedningen för år 2015
Mötet beslutar att inte välja någon valberedning pga att så få finns med på
mötet. Vi föreslår att även kommande år så får styrelsen och sektionerna själva
se till att ha det manskap som behövs för det verksamheten kräver.

§13

Övriga frågor:
Föreningspolicy.
Henry redogjorde lite kortfattat den föreningspolicy som styrelsen jobbat fram
och som nu ska sjösättas. Delar har funnits tidigare i ledarpärmen men som nu
uppdaterats och sedan har det tillkommit bl.a en drogpolicy samt en
krishanteringsplan. Sektionerna har fått i uppdrag att ta fram sina egna
sektionsspecifika policy där skidorna ligger i framkant och är klara med sina.
Meningen är nu att alla ledare, aktiva ska få en introduktion till detta via
styrelsemöten och ledarträffar där styrelsen står till förfogande som hjälp.
Dokumenten ska även finnas på vår hemsida och anses som levande dokument
och som kan uppdateras regelbundet.

Ny hemsida.
Styrelsen har under flera års tid försökt att få till hemsidor som ska ligga under
samma ” paraply ” så all info fördelas rätt och lätt emellan sektionerna och
lagen. Nu har SportAdmin, där vi sköter all närvarorapportering, kommit med
en hemsida som, efter ordentlig utredning, anses som en enkel och
användarvänlig hemsida som vi anser uppfyller de krav som vi ställer.
Jan P och Neil Cory visade hur det kan se ut och påpekade att för innebandyoch fotbollslagen med egna hemsidor så innebär detta en stor fördel och de
funktioner som finns i ” laget.se ” även finns under SportAdmin. För
skidsektionen så innebär detta dock att man måste länkas vidare till
” idrottonline.se ” där alla anmälningar till tävlingar fortfarande ligger.
Ambitionen är att nya huvudsidan ska lanseras omgående och att alla andra
hemsidor efterhand ska föras över till nya sidorna. SportAdmin har gratis
utbildning och Janne ska försöka få fram en användarmanual fortast möjligt.
§14

Mötets avslutande
Henry avslutade mötet och tackade alla för ikväll.

Täfteå den 19/4 2015

Henry Forsberg

Pär Erik Sundström

Henry Forsberg, ordförande

Pär Erik Sundström, sekreterare

Michael Byström

JohanBerglund

Michael Byström, justerare

Johan Berglund, justerare

