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LDF årsmöte 2019

Förslag till Dagordning

Närvarande: xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx

Datum: 2019-04-04

Plats: Pöyry, Sandviksgatan 81

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd  ( röstberättigade ):   närvarande

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet

§5 Har mötet utlysts på rätt sätt

§6 Godkännande av dagordningen

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

§9 Revisorns berättelse

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

§11 Beslut om vad LDF avser att göra med det ekonomiska överskottet/underskottet för 
räkenskapsåret. Förslaget är att 2018 års överskott övergår i ny räkning.

§12 Fastställande av medlemsavgifter: För 2019 gäller (Bestämdes vid 2018 års möte):
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- första års medlem får en klubbdisc
- Senior  220 kr
- Junior     50 kr (tom 19år) 
- Ultimatemedlem 100 kr/säsong

Förslag från styrelsen för 2020:
- första års medlem får en klubbdisc
- Senior  250 kr
- Junior     50 kr (tom 19år) 
- Ultimatemedlem 100 kr/säsong

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2019.

§14 Val av:
Förslag från valberedningen:
Ordförande 2 år: xxx
Ledamot 2 år: xxxoch xxx 
Suppleanter (1 år): xxx och xxx
Revisor: xxx
Revisor suppleant: xxx
Valberedning: xxx och xxx

Funktionen kassör, vice ordförande, sekreterare väljs sedan på närmast efterföljande 
styrelsemöte.

Sitter kvar ytterligare ett år: Ledamot Leif Pettersson
Ledamot      Jan Krantz
Ledamot       Henrik Österberg

§15 Luleå Open XIII 2019, 8/6:
- TD Henrik Österberg, vice TD Kjell Söderholm och Dan Ottosson.
- Anmälningsavgift oförändrat från 2018; Open, Dam & Master klasserna: 200 kr samt 

juniorklasser och Motion: 100 kr.
- Utländska spelare plus eventuella bankavgifter (xx SEK)
- Priser; Endast kontanter och/eller presentkort etc, Danne och Kjell.
- Vi använder Metrix.
- Toa. Tömmning?

§16 Övriga frågor:
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- Aktivitetsgrupper, så här ser 2018 års grupper ut: ungdomsgrupp (Tom?), 
bangrupp Serpent (Jan K, Danne, Leif P, Jim), bangrupp Heden (vakant), bangrupp 
Hertsön( vakant ), sponsorgrupp (vakant) och tävlingsgrupp (vakant). 
Ansvariga/sammankallande för väljs inom respektive grupp.

- Klubbmästerskap , schema tas fram av tävlingsgruppen och läggs upp på hemsidan.
- Lämpligt datum förTrilogy Challenge på Hertsöbanan, datum tas fram av Anton  och Leif.
- Förslag från styrelsen  Kväll/Helg-disc 2019:

KD = Serpent  Tis/Tor.  Start 7/5 kl:19.00   ,   HD = Hertsön  Sön.  Start 12/5  kl:13.00

§17 Avslutning

Kjell Söderholm
___________________________________
Kjell Söderholm / sekr. LDF

___________________________________      ____________________________________
xxxx / justerare xxxx/justerare


