
Protokoll Årsmöte Svenska DF65-fiirbundet Gottskär 160416

Nåirvarande;
Mikael Malmgren
Michael Assarsson
Jens Svanvik
Christer Sörvik
Mats Bengtsson
Jari Heiskanen
Petter Kostmann
Magnus Timerdal
Carl-Johan Malmberg

l. Ordftirande ftirklarade mötet öppnat. Till ordfiirande och sekreterare ftir mötet valdes
sittande, Jari Heiskanen resp Carl-Johan Malmberg.

2. Röstlåingden justerades av mötet.

3. Petter Kostmann och Mats Bengtsson utsågs till justeringspersoner.

4. Mötets faststiillde att mötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

5. Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisorsutlåtande fiiredrogs av ordftirande
respektive kassör.

6. Resultat- och balansrtikning fastställdes.

7. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir det gangna fuet.

8. Kassörens ftirslag till budget for det kommande året ftiredrogs. I samband med detta
diskuterades kostnader i samband med seglingar som t ex seglingsledning eller materiel.
Mötet beslutade att seglingar bör vara självbiirande med hjiilp av startavgifter. Dock skall
ftrbundet kunna gå in och stödja ett evenemang eller en segling vid behov. Beslut om detta
fattas av styrelsen efter dialog med aktuell arrangör.

9. Mötet beslutade att bibehålla medlemsavgiften på 100 kr/år.

10. Valberedningen ftiredrog ftrslag till val av styrelsefunktioniirer. Förslaget godtogs av mötet
utan inviindningar och foljande val gjordes; Jari Heiskanen valdes till ordftrande på ett år.
Magnus Timerdal valdes till kassör på två år. Olle Lundbäck valdes till ledamot på två år.
Petter Kostmann valdes till suppleant pä2 åtr. Styrelsen har nu ftiljande sammansättning;

Ordforande Jari Heiskanen Nyval2017

Sekreterare Carl-JohanMalmberg Nyval2017

Kassör Magnus Timerdal Nyval2018



Ledamot

Ledamot

Suppleant

Benny Johnsson

Olle Lundbäck

Petter Kostmann

Nyval2017

Nyval2018

Nyval2018

Nyval2017Suppleant Jonas Caspersson

11.

11. Till revisor valdes Mats Hansson, och till revisorssuppleant valdes Dick Lindberg.

12. Till valberedning valdes Mats Bengtsson och Rolf Danehammar.

13. Mötet antog styrelsens motion angående administration av DragonFliteg5. Möte beslutade
även att foreningen byter namn till "DFracingsweden" ftir att harmoniera med det
intemationella informationsforumet DFracingworld.

14. Petter Kostmann åtog sig att fortsätta driva och utveckla västcupen i samma linje som
tidigare. Diskussioner om möjliga platser ftir SM 2017, utan att något konkret ftirslag lades
fram. Styrelsen arbetar vidare med frågan.

15. Ordfiiranden ftirklarade mötet avslutat.

Justeras


