Intresseföreningen Geocaching i Sverige
Protokoll från årsstämman den 30 maj 2010
Närvarande:

Styrelsen:
Hans Brage, Linus Evertsson, Michael Karlsson, Anders Mattsson, Christer
Nordqvist, Anders Paakkonen och Anders Sylvan
Röstberättigade medlemmar:
Tomas Andersson (TLAJ), Richard Lithvall (Luels), Örjan Råberg (iller) och
Emelie Tyvik (Ninjatummen)
Övriga:
Ola Spånglund, revisor

Plats:

Chalmers Innovation, Stena Center, Göteborg.

§1

Hans Brage öppnade årsmötet.

Öppnande av
stämman

§2

Hans Brage valdes till ordförande för stämman.

Val av ordförande för
årsstämman

§3

Anders Sylvan valdes till protokollförare för stämman.

Val av protokollförare
för årsstämman

§4

Michael Karlsson och Emelie Tyvik valdes att, jämte
ordföranden, justera protokollet, tillika rösträknare.

Val av två
justeringspersoner

§5

Röstlängden justerades till 11 stycken medlemmar.

Röstlängd

§6

Hans Brage redogjorde för hur kallelsen till stämman gått och
stämman ansåg den vara behörigen utlyst.

Årsstämmans
utlysande

§7

Årsredovisningshandlingarna gicks igenom, godkändes och
lades till handlingarna.

Årsredovisning och
revisorns berättelse

Revisorn föredrog sin berättelse och föreslog för stämman, att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för tiden som
revisionen omfattar.
§8

Stämman beslutade att fastställa framlagd balans‐ och
resultaträkning.

Balans‐ och
resultaträkning

§9

Stämman beslutade att bevilja den avgående styrelsen
ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattar.

Fråga om
ansvarsfrihet

§ 10 Stämman valde Hans Brage till ordförande i föreningen, för en
tid av ett år.

Val av ordförande

§ 11 Stämman valde följande personer till styrelseledamöter: Linus
Evertsson, Michael Karlsson, Richard Lithvall, Christian Mohr,
Christer Nordqvist, Anders Paakkonen och Anders Sylvan.

Val av
styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Linda Jönsson, René Jörgensen samt Jenny Lejhag valdes av
stämman till styrelsesuppleanter.
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§ 12 Stämman valde genom omval Ola Spånglund till revisor.
Marcus Bengtsson valdes, genom nyval, till revisorssuppleant.
§ 13 Till valberedning valde stämman Michael Karlsson.

Val av revisor och
revisorsuppleant
Val av valberedning

Då det inte förelåg något ytterligare förslag på ledamot i
valberedningen fick den nya styrelsen i uppgift av stämman att
snarast tillsätta ytterligare en ledamot.
§ 14 I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en
höjning av årsavgiften till 40 SEK (för 2011).

Årsavgift

Styrelsen motivering:
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till 40 SEK
per år och huvudskälet till denna höjning är att, gc.se planerar
att investera i utrustning för elektronisk loggning, som till
självkostnadspris kommer att hyras ut till arrangörer av
framtida geocachingevenemang, samt att skapa resurser för att
kunna stödja arrangörer av svenska geocachingevenemang.
§ 15 Inga propositioner hade lagts fram.

Propositioner

§ 16 Inga motioner hade inkommit.

Motioner

§ 17 a) ʺContributor‐stjärnorʺ
Den nya styrelsen fick i uppdrag att justera och kommunicera
de bidragsnivåer som kommer att gälla fr.o.m. 2011.

Övriga frågor

b) Ny forumdel
Årsstämman gav styrelsen ett förslag på en ny del i forumet:
ʺVad kan Geocaching.se göra för dig?ʺ
c) Förtydligande på hemsidan
Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att snarast möjligt
förtydliga presentationen av styrelsen på Geocaching.se.
d) Uppmaning från årsstämman
Årsstämman förordar att styrelsen förbättrar sitt sätt att till
medlemmarna utåtriktat kommunicera sitt arbete.
§ 18 Hans Brage avslutade årsstämman och tackade för förtroendet
efter att ha blivit omvald som föreningens ordförande.
Han tackade också de närvarande för ett kreativt och engagerat
möte
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Avslutandet av
stämman
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Vid protokollet:

Justeras

Anders Sylvan, mötessekreterare

Hans Brage, mötesordförande

Justeras

Michael Karlsson

Emelie Tyvik
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