Protokoll för DK Juniordykarnas årsmöte 2020
Söndag den 22 mars 2020 13.00 – 15.00
Lundbybadet, Lantmannagatan 5, 417 15 Göteborg
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängd
Oskar Strand
Anders Lundberg
Rami Bladlav
Andreas Kron
Annika Wenzel
Love Engelbrekt
Peter Johnsen
Nils Manne
Johan Lindqvist
Lennart Olsson
Valdemar Karlsson
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Som ordförande för mötet valdes Anders Lundberg
Som sekreterare för mötet valdes Oskar Strand
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Som protokolljusterare för mötet valdes Valdemar Karlsson
Som rösträknare för mötet valdes Rami Bladlav
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Godkändes att mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
Dagordning godkändes med följande tillägg
 till punkt 13. Övriga punkter: Medlemsavgifter
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Verksamhetsberättelse samt årsredovisning godkändes av mötet.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorn tillstyrker att:
- att balans- och resultaträkning fastställs
-att årest resultat överföres i by räkning
-att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
Godkändes enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
9. Fastställande av medlemsavgifter
Godkändes att medlemsavgifterna ska vara oförändrade år 2020.
Godkändes att styrelsen har möjligheter under året att höja/sänka
träningsavgiften för barn och/eller vuxna om bedömningen är att detta
behövs
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår
Kassör informerar om att budgeten för år 2020 är svårbedömd pga.
Yttre faktorer som Coronasmitta samt att Lundbybadet skall stängas för
renovering HT20.
Budget för 2020 godkändes.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag från styrelsen och inga motioner inkomna.
12. Val av styrelsens ledamöter
Till styrelse valdes
a. Kvarstår till nästa år:
Lennart Olsson, ordförande
Annika Wenzel, ledamot
b. Omval
Rose-Marie Larsson, ledamot för 2 år
Oskar Strand, ledamot för 1 år
Hans Fogelberg, ledamot för 1 år
Andreas Kron, omvals samt utses till ny kassör för 2 år.
c. Nyval
Peter Johnsen, ledamot för 2 år
Alexandra Owen, ledamot för 2 år

d. Revisor jämte suppleant för en tid av 1 år.
Johan Lindkvist, revisor
Max Franklin, suppleant
e. Valberedning för en tid av 1 år.
Nils Manne, ordförande
Anna Strand
Jeanette Molnar
13. Övrigt
a. Medlemsavgifter.
Då frågan redan behandlats under punkt 9. beslutar mötet att
punkten utgår.

