
Protoko= f6Irt Vid AしP-klubbens計sm6te torsdagen den 20 februari 2020 i h6rsaien hos AlfaしavaI i

Tumba.

N5nIarande

Eniigt師ogad narvaroiista (76 personer)

Utdeぬt materiaI

Ka=eIse med inbjudan (utsant i forvae)

Dagordning (utsant i f6rvag〉

Verksamhetsberattelse筒「 2019

Baians- Och resultatrakning for 2019

Sammanst訓ning av efterkaikyler avseende aktiviteter 2019

AktivitetspIan 2020

Valberedningens forslag

l. Årsm6tets印pnande samt fraga om m6tet utlysts p鉦att satt

Klubbens ord筒rande, lngmar Stahlmaれ, h乱sade valkomna och forkIarade m6tet 6ppnat・ Det konsta-

terades a龍arsm6tet b!ivit utlyst i behdrig o「dning.

2, Parentation

En tyst minut h訓s till mime avde medIemmar som avl輔t sedan foregaende arsm6te.

3. Fa§tsta=ande av dagordning

Dagordningen godkきndes och faststa=des・

4. Val av juste「ingsman, t輔ka r6straknare

Ann-Kristih 」eansson och Bo Asplund valdes tⅢ att justera protokollet och att fungera som r6str割肌are

vid eventuetl r6stning unde「 m6tet.

5. VaI av ordf6rande och sek「eterare f6r m6tet

lngmar Stahlman valdes ti= ordforande f6r m6tet och ti= sekreterare vaIdes OIe山nd.

6. Sty「elseus ve「ksamhetsberatteIse f6r計2O19

lngmar Sta皿間n redogjorde for verksamhetsberatte[sen for計2019, SOm hade delats ut ti= m6tes-

deitaga「na. AIIa arrangemang kommenterades 6versiktI鳴t. Ett stoれtack riktades ti= Kristina G6rander

f6r att under aret ha lett gymnastiken pa ett for申nstfuiIt satt. lngmar St糾看man Mte ocks治什am

klubbens fest i samband med 35-計sjubiI6et med 82 deltagare, markligt nog lika m計ga som vid 30-計s

jubi16et. 」uIbuffen pa Novisen vid Tumba Gymnasiums restaurangskoIa var en for軸dring som om-

namndes i positiva ordaIag.

En fraga sta!ldes av Roland Gustavsson r6rande m判igheten att anordna ett計ligt tennism謎terskap (i

Iikhet med klubbens goIfm着sterskap). Styreisen fick i uppdrag att unders6ka om det fims intresse for

ett sadant arrangemang.

ingmar Stahlman namnde vidare a龍klubben vid鉦ets slut hade 317 medlemmar,湘ket imebar en

minskning med lO medlemmar netto under 2019.

M6tet hade inget att e「inra mot verksamhetsberattetsen, som d割rfdr godk軸des och lades訓hand-

冊gama.



7, Balans_ OCh resultat略kning for ar 2019

Balans- OCh resuItatr氷ningen for計2019 presenterades av Bo He=qvist. kiubbens kass6r. Årets resuItat

var ett 6verskott pさ7 248 k「 (f6rra計et innebar ett underskott med 5 781 kr). Årets 6verskott be「odde

i stor utstratkning pa att avsattningen pa 35 075 kr t川kIubbens 35-arSjubileum, SOm genOmfordes

2019, kunde upp16sas. En ny avsattning for klubbens 40-計sjubileum gjordes under計et med lO OOO k「.

Avsanningen bievdock 2 000 krfor h6g ijamf6「else med sty「eisens beslut. Detta kommer att korrigeras

under2020.

lngmar Stきhtman p「esenterade d計efter en 〃sammanst訓ning av efterkalkyler avseende aktiviteter

2019’’, gjo「d av revisorema, OCh konstaterade att summan av alla aktiviteters subventioner (utom

gymnastiken) uppgick訓1 304 kr (36%). Som kuriosum namndes aven att enba直med dagens arrange-

mang med lOO% subvention av iunchen 〃tj軸ar” ALP-mediemmen in計savgiften pa lOO kr.

Rakenskapema godkandes av m6tet och Iades tiIl handIingarna.

8. Revisoremas ber釜ttelse

Revisor Hans Asplund laste upp revisionsber割ttelsen och framf6rde revisore「nas f6「Siag. att計sm6tet

beviljar styrelsen ansvarsfrihet fo「 det gangna verksamhets計et.

9. Fraga om ansvarsfrihet f6r styreisen

Årsm6tet besiutade i eniighet med revisoremas f6rs獲ag, att bev=ja styre!sen ansvarsfrihet筒r verk-

samhetsaret 2019.

10. Vai av kIubbens ordf6rande f6r ett ar

lngma「 Stahiman redogjorde for vaiberedningens forslag vad g訓de styrelseledam6ter, reVisorer och

VaIberedning. 1 enIighet med detta樽「sIagvaldes d計efter lngmarStahiman ti= ordfo「ande f6r en period

av ett計(omvai).

11. Vai av tva sty「eiseledam6ter f6「 tv錆r

Ti= ordinarie styrelseiedam6ter fo「 en period av tva計omvaldes Birgitta Asplund och Sven○○Iof Rask.

12. Val av fyra sty「e!sesuppteanter f6r en period av ett計

丁i= styrelsesuppieanter for en period av ett計omvaldes LiseIotte Werge, Bo Schubert, CIaes-G6ran

Carisson och Ole Lind.

昨′ OmVa/ e輔gt punkt lO-12 far styrelsen f引jande sammansattning inklusive de tva o「dinarie

StYreIseledam6ter som har ett計kvar av sin mandattid:

O「dinarie ledam6ter

ingmar Stahiman, Ord筒rande

Bo He=qvist

Staffan 」eansson

Birgitta Asplund

Sven一〇iof氏ask

Suppleanter

Oleいれd

Liselotte Werge

Claes葛G6ran CarIsson

Bo Schubert

(1 a「 kvar av mandattiden〉

(1計kvar av mandattiden)



13. Val av revisorf6ren period avtva計

Ti= revisor for en period av tva計nyvaIdes Eva DanieIson.

14. Val av revisorssuppieant f6r en period av ett ar

Ti= revisorssuppieant fo「 en period av ett計nyvaides Hans AspIund.

勧膿′ nyVd e輔gt punkt 13-14 utg6rs klubbens reviso「er och 「evisorssuppleant av foIjande personer:

Revisore「

Monica Alm

Eva Danieison

Revisorssupロleant

Hans Asplund

〈1計kva「 av mandattiden)

15, VaI av en va看be「edningsledamot f6r en period avtva ar

丁i= ordinarie ledamot i valbe「edningen缶r en period av tv8 ar nyvaldes SIavica Stanimi「ovic.

16. Val av en vaIbe「edningssuppleam悔「 en period av ett計

刊I suppleant i vatberedningen筒r en period av ett計nyvaides Lennan 」ohansson.

昨′ "yVO/er両gt punkt l与-16 har vaIberedningen d計efter foljande sammansattning:

Ordinarie iedam6ter

Roger Ande「sson, Sammanka=ande　　　　(1計kva「 av mandattiden)

SIavica Stanimi「ovic

Suppleant

Lennart 」ohansson

17. Faststa=ande av arsavg配

Styrelsen fo「esIog att arsavgiften skulle f6r輔of6randrad aven for 2020, (筒「 det 36:e aret i rad).

Årsm6tet hade ingen awikande mening och det beslutades darfor att arsavgiften aven f6「 2020 skulle

VaralOOkr.

18. Arvoden ti= styreisen m。什

Ordforanden forkiarade att klubbens筒rtroendevalda arbetar idee冊.

En gang om計et anordnas en planeringskonferens pa aman ort pa kiubbens bekostnad. Styrelsen,

Ordinarie revisore「 och ordinarie valberedningsledam6ter med respektive bjuds in a龍delta.

P含senare計och under 2019 har konferensen genomf6rts i samband med en batresa t川Mariehamn.

Årsm6tet besIutade att denna formきn sku=e erbjudas aven under innevarande紅

19. Ny hemsida

Bo Schubert, SOm e「Satter Tore Lindqvist som hemsidesansvarig, PreSenterade den nya hemsidan (i

b「uk sedan 19/2) och visade hur man navigerar sig fram脆r att hitta den information som finns. Vill

man meddela sig med hemsidan k!ickar man pa hemsidesansvarig@aIpkIubben.se (f.n. Bo Schubert)

OCh vi= man kontakta ansvarig for medlemskontakter klickar man pa mediemsinfo@alpklubben.se (f.n.

Staffan 」eansson).



Bo Schubert avslutade med att saga att han v割komnar sきv割synpunkte「 som f6rslag tili f6「ba陣ringar.

20. Behandling av mc雨oner och胎rsiag

Det konstaterades att inga motione「 eIIer forsiag hade inkommit frin medlemmama.

21, lnformation om kommande aktiviteter och 6nskem割

Birgitta Asplund informerade om kommande aktiviteter for 2020. Resan t川G!as「iket och Kosta Gias-

bruk i mitten av apriI 「6ner ett ganska svalt intresse och endast 17 anm割ningar har hittilIs inkommit.

Fle「a anm割ningar beh6vs om resan sk訓bli av. lrlandsresan i slutet av maj har i nui鵡et 29 deItagare

OCh det finns pIatser kvar. Den Hemliga Resan kommer att genomforas under vecka 35 0Ch

Golfm誌te「skapet i b6rjan av september. Under september ligger ett arrangemang kalIat ’’Osmo-

mopeden〃, SOm緬nu計nagOt OutVeCkiat och d計for inte besiutat. 1 december kommer 」ulbu碓n att

arrangeras, SamOlikt pa Novisen. Birgitta efterfragade input fran m6tets deItagare, dvs uppsIag t川nya

arrangemang fdr klubben. Erik-Olov CIoth efterlyste d計vid ett l計ande syfte med arrangemangen, t eX

att deItaga「na gemensamt forbe「eder sig, kanske i en studieci「kel, Om ar「angemangetS V謎entligheter.

22. 6vriga fr5gor

Marian Dahlberg papekade att antalet P-Platser inte racker ti= vid tisdagsgympan och fragade om det

fims m争jlighet att anordna鯖er P-Platser. Ingmar Stahiman gav besked om att p「oblemet計upp-

m計ksammatsamt att Aifa Lavai arbetar med att飴fram en i6sning. Marian DahIbe「g namnde aven att

hon 6nskade en battre ordning och 「eda i gymnastikha=ensforrad d計numera aven ettantat gymnastik-

redskap f6rva「as. lngmar Stahlman svarade att styrelsen iimnar formedIa en kontakt me=an

Fastighetsboiaget (som aeer h訓en) och Kunskapsskolan (som aeer redskapen) i syfte att縮t川en battre

Ordning.

Monica AIm foreslog att計sm6tet tackar styrelsen f6r ett v割utfort arbete under det gangna aret med

en varm applad, Vilket bif6=s.

Avg証nde hemsidesansvarig Tore Lindqvist, aVgきende valberedningsIedamoten Lena Ullman samt

avg証nde revisorssuppIeanten Bo Graue「s avtackades genom att ord筒randen pa klubbens v鵡nar

6verlamnade blomste「checkar. To「eしindqvist har lagt ned ett omfattande arbete for att utveckla och

uppdatera kIubbens hemsida under tre ar, framh引l ordf6「anden.

23. Årsm6tets avslutande

Ordfo「anden tackade m6tesdeltagarna f6「 visat intresse och fork看arade m6tet avsiutat.

Vid protoko=et:　　　　　」uste「as:

上老老之　鉢物で彩れ一
Ole Lind Ann-Kristin 」eanssoれ
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