Protokoll från årsmöte Skurups BTK 20/5 2014 Kl 19.00
Röstlängd
Christian Bergman
Johnny Christiansen
Thomas Håkansson
Ingemar Johansson
Leif Johansson
Henrik Larsson
Putte Lasson
Smilla Lundstedt
Ingvar Persson
Lotta Möller
Annika Nilsson
Lars-Erik Nilsson
Bengt-Åke Persson
Kent Svensson
Magnus Tuvesson

1. Mötet öppnades.
2. Fastställande av röstlängd, 15 deltagare.
3. Till mötet valdes Ingvar Persson till ordförande och Christian Bergman till sekreterare.
4. Putte Lasson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Mötet ansågs behörigt utlyst. Mötet utlystes korrekt via hemsida och anslagstavla den 10/3.
6. Föredragningslista fastställdes och godkändes.
7. a) Ordförande Ingvar Persson delade ut verksamhetsberättelsen varpå den lästes igenom och
godkändes.
b)Lars-Erik Nilsson gick igenom förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för
det senaste räkenskapsåret som därefter godkändes.
8. Kassör Lars-Erik läste upp revisionsberättelsen som därefter godkändes.
9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.
10. Medlemsavgifterna är samma som föregående år. Dock delas pensionärernas medlemsavgift
upp per termin. Medlemsavgifter fastställdes till följande: Nybörjare 200 kr per termin,
Ungdomar 650 kr helår (inkl licens), Senior 900 kr helår (inkl licens), Motionär 650 kr
helår, Pensionär 325 kr per termin, Stödmedlem 200 kr helår samt Familj 250 kr helår.
Informationen om medlemsavgifterna ska synas på hemsidan och anslagstavlan i hallen.

11. Ordförande för mötet läste upp verksamhetsplanen för 2014-2015 som godkändes.
Vid mötet fastställdes också att styrelsen skall göra upp en budget för kommande
verksamhetsår/räkenskapsår när vi vet hur kommunen ställer sig till ekonomisk stöttning.
12. Inga motioner inlämnade.
13. a) Till föreningens ordförande på en tid av ett år valdes Ingvar Persson.
b) Till föreningens vice ordförande på en tid av ett år valdes Ingemar Johansson.
c) Till föreningens sekreterare på en tid av ett år valdes Lotta Möller.
d) Till föreningens kassör valdes på en tid av ett år Christian Bergman.
e) Till de tre ledamöter på en tid av ett år omvaldes Leif Johansson, Putte Lasson och
Thomas Håkansson.
f) Tre suppleanter med för dem fastställd turordning i styrelsen på ett år valdes Fredrik
Norgren, Pearl Lövgren och Lars-Erik Nilsson.
g)Till revisor jämte suppleant för en tid av ett år valdes Tommy Ljunggren (revisor) samt
Kent Nilsson (suppleant). I detta val fick inte styrelsens ledamöter delta.
h) Till de tre ledamöterna i valberedningen för en tid av ett år valdes Magnus Tuvesson,
Fredrik Norgren samt Johnny Christiansen.
i) Sportchef Per Nilsson avsäger sig detta uppdrag. Sportchefsrollen läggs vilande.
14. Firman tecknas av Ingvar Persson 470126-3958 och Christian Bergman 780419-4012.
15. Övriga frågor
• Herrarnas div 2 lag har tappat en spelare. Diskussioner kring ersättare.
•

Träning framöver. Tävling den 28-29/6 i Halmstad. 6 st spelare vill ha träning innan denna
tävling. Jimmie, Thomas och Ingvar försöker lösa detta på bästa sätt. Pearl och Malin kan
också bli aktuella för träning på hemmaplan innan tävlingar.

•

Pingisligan för damer diskuterades. Vi väntar på information från kommunen angående stöd.

•

Inbjudan till distriktsdomarkurs den 31/5 för de som är intresserade. Det har också kommit
en inbjudan till träningsläger i Danmark (ett samarbete mellan Svenska och Danska
pingisförbunden). Det kommer också att anordnas tävlingar på Öland och Gotland.
Information läggs ut på hemsidan.

•

Alla medlemmar får sin årsavgift halverad på L9 Fitness i Skurup.

•

Det som tecknar elavtal hos kraftringen bidrar med att kraftringen ger Skurups BTK 100:per avtal. Detsamma gäller de som spelar med svenska spels spelkort. Uppge Skurups BTK
hos spelombudet och klubben tar del av pengar som svenska spel delar ut till idrottsklubbar i
Sverige.

•

Thomas vill ordna en avslutning för alla aktiva 7 eller 8 juni. Grilla och spela brännboll.

•

Klubbmästerskap den 22/5 i Skurups Arena.

•

Bengt-Åke undrade om b- respektive c-lagets framtid. Vilka spelare skall spela var? Frågan
diskuterades och hålls öppen.

•

Johnny meddelade att det varit stökigt på nybörjarträningarna. Det rör sig om några enstaka
barn som är stökiga.

•

Det bollades idéer om hur nya medlemmar ska lockas till Skurups BTK. Ett förslag från
Magnus var att sänka ett bords höjd så även mindre/yngre spelare kunna testa på bordtennis.

•

Lars-Erik Nilsson avtackades för lång och trogen tjänst. Dock fortsätter Lars-Erik som
suppleant.

•

Prisutdelning till C-laget i div 5 Sö. De vann serien med 6 poängs marginal. Det delades
även ut priser till B-laget som kom på 3:e plats i div 4 Södra. Grattis till alla spelare som
ställt upp.

16. Mötet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Christian Bergman
Justeras

Putte Lasson

