Årsmöte i Chalmers Dykarklubb
19:00 20-02-2014 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Mötet ansåg att mötet hade blivit behörigt utlyst
2. Val av
(a) Ordförande
Fanny Fors valdes till mötesordfrande
(b) Sekreterare
Oscar Isoz valdes till mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Mötet valde David Scharin och Alexandra Iantchenko.
4. Mötets öppnande
Fanny Fors öppnade mötet.
5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
6. Styrelsens berättelser
• Fanny föredrog ekonomin och berättade att fjolårets resultat var
negativt, orsaken var dom investeringarna som hade genomförts
under året.
Både fikat och aktiviteterna visade positivt resultat.
Mötet beslutade att förlusten kommer att täckas av investeringsfonden.
1

2013 så hade klubben 58 medlemmar.
Inga andra styrelsemedlemmar hade något att tillägga.
7. Revisorernas berättelse
Fanny läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna yrkade på att ge styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid som revisionen avser;
utgående ifrån att kårens revisorer ej har något att invända före nästföljande
åsmöte.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
9. Val av :
(a) CDKs styrelse för en tid av ett år - mötet valde
i. David Scharin - Ordförande
ii. Willie Alvner - Kassör
iii. Ledamöter:
A. Oscar Isoz
B. Carl Johan Brengesjö
C. Alexandra Iantchenko
D. Henrik Mård
E. Andreas Nilsson
F. Stefan Barth
G. Nicklas Åkerlind
H. Joachim Härsjö
(b) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år - vari ledamöter
får ej deltaga
i. Johan Wolgers valdes som revisor och Sten Meyer valdes till
revisorsuppleant.
(c) Val av valberedning
i. Felica Bjersing - valdes till sammankallande och Christer Larsson valdes som ledamot.
Mötet beslutade att valberedningen får utse den tredje medlemmen på egen hand.
10. Inkomna frågor
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• Inga inkomna frågor
11. Fastställande av medlemsavgift samt förseningsavgift
Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften på nuvarande nivå
12. Mötets avslutande
Fanny föklarade mötet avslutat
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