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Närvarande:
Ordf.: Bo Alvemark
Kassör: Kent Ahlvik
Sekr.: Bengt Sundberg
Web. Ansv.: Kenneth Norlin

1. Mötets öppnande.
Ordförande Bo Alvemark hälsade samtliga välkomna och öppnade dagens möte.

2. Godkännande av föreslagen dagordning.
Efter genomläsning godtogs förslagen dagordning utan ändringar.

3. Förslag till Styrelsearvode och Webansvarig.
Då samtliga styrelseledamöter uttryckte att dagens ersättning (1000:-/år) upplevs hög i en
ideell förening som vår blir styrelsens förslag till årsmötet att denna sänks till 500:-år.

4. Förslag till medlemsavgift 2017
Baserat på en något sjunkande kassabehållning samt att dagens medlemsavgifter är mycket låga
tänker styrelse föreslå årsmötet att denna höjs med 50:- till 250 SEK/år för fullständig medlem
samt till 100 SEK/år för stödmedlem.
5. Ekonomisk rapport.
Kassören föredrog klubbens aktuella kassabehållning till 19 700 SEK (från 23 600:- år 2015)
6. Webbmastern informerar om hemsidan etc.
Kenneth informerade om gjorda förändringar samt att webhotellet nu kostar 300:-/år.
Styrelsen tackade Kenneth för ett mycket bra och väl utfört jobb
7. Förslag på träffar 2017 samt ansvariga (kommande 25-års jubileum!)
Vårträff 2017 (sker i slutet av maj).
Styrelsens förslag här blev att fråga Kenneth på årsmötet om han vill bli träffansvarig.
Årsmöte 2017 (2:a helgen i Augusti).
Roland & Monica Sundberg hade meddelat intresse för att genomföra denna.
Styrelsen kommer därmed att föreslå detta vid årsmötet.
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8. Inkomna motioner.
Inga motioner att behandlas har inkommit.

9. Övriga frågor.
- Ändring av stadgetext.
Baserat på att vi nu ökat vårt antal medlemmar från Danmark och att vi även har förhoppningar
om att fler vill bli medlemmar som icke är skrivna i Sverige (t.ex. Åland) diskuterades än ändring
av dagens stadgetext i §1 så att en feltolkning här inte kan ge upphov till framtida diskussioner.
Sekreteraren Bengt S. gavs i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med ett förslag till textändring,
med avseende på detta.
- Inga övriga frågor.
10. Nästa styrelsemöte.
Sker vid vårträffen 2017

11. Mötets avslutande.
Ordförande Bo Alvemark tackade för visat intresse och avslutade mötet med ett klubbslag.
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……………………………..
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