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Hästveda Brottarklubb

Kallelse till Hästveda Brottarklubbs 63:e ÅRSMÖTE

Hästveda Brottarklubbs medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte
fredagen den 29/1 2010 kl. 18.00.

Lokal:  Klubblokalen

Eventuella motioner tages upp direkt vid mötet för behandling.

Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA:
1 Mötets öppnande, prisutdelning
2 Fastställande av mötets röstetal
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet (2009: A Nilsson, M Fried)
4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet (2009: R Nilsson, C Nilsson)
5 Fråga om mötets behöriga utlysande
6 Fastställande av föredragningslista
7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret,

samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9 Fastställande av medlemsavgifter

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året
11 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12 Val av

a) föreningens ordförande för ett år; (avg: A Nilsson)
b) två övriga ledamöter i styrelsen för två år; (avg: J Jörliden och L Persson)
c) Fyllnadsval. En ledamot i styrelsen för ett år; (avg: M Nilsson)
d) en suppleant i styrelsen för två år; (avg: S-A Andersson)
e) två revisorer jämte suppleanter för ett år; (avg: C Modén, J Söderqvist. Suppl. C Nilsson)
f) ordförande och två ledamöter i valber. för ett år, (avg: R Nilsson, M Nordström och S A Andersson)
g) ombud till SDF- och SF-möten för ett år; (hänskjutes till styrelsen)
h) ledamöter till ungdomssektionen för ett år; (avg: R Nilsson (ordf) G Hansson, C Agnes, J Jörl och J Hult)
i) ledamöter till festkommittén för ett år; (avg: B Jörliden, A-L Blomqvist)
j) fem ombud till Hästveda Marknad för ett år; (hänskjutes till styrelsen)
k) statistikförare för ett år; (avg: M Fried)
l) dokumentförare för ett år; (avg: Boel Jörliden)
m) materialförvaltare för ett år; (avg: C Hult och Å Johnsson)
n) lotteriansvarig för ett år; (avg: C Andersson)
o) ansvariga för marknadsparkeringen för ett år; (avg: R Nilsson, J Lavesson, S A Andersson, P Lang

14 Övriga frågor
Årsfesten blir den 8 maj 2010

15 Avslutning Morgan Fried
sekreterare



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Styrelsen för Hästveda Brottarklubb avger följande verksamhetsberättelse för år 2009:

Styrelsen har bestått av:
Agne Nilsson ordförande, Morgan Fried sekreterare, Lars Persson kassör,
Johan Jörliden ledamot, Mikael Nilsson ledamot, Fredrik Andersson suppleant och
Sven-Arne Andersson suppleant

Revisorer:
Christian Modén och Jonas Söderquist med Camilla Nilsson som ersättare

Revisorer för Hästveda Marknad:
Jonas Söderquist med Christian Modén som ersättare

Valberedning:
Rikard Nilsson, Mats Nordström och Sven-Arne Andersson

Ungdomssektionen:
Rickard Nilsson (ordf.), Göran Hansson, Caroline Agnesdotter, Jörgen Hult, Johan Jörliden

Festkommittén:
Boel Jörliden och Anna-Lena Blomqvist

Materialförvaltare:
Camilla Hult, Åsa Johnsson

Statistikförare:
Morgan Fried

Dokumentatör:
Boel Jörliden

Lotteriansvarig:
Camilla Andersson

Ombud till Bingoalliansen HEBI:
Camilla Nilsson och Agne Nilsson

Ansvariga för marknadsparkeringen:
Rikard Nilsson, Jerker Lavesson, Sven-Arne Andersson och Peter Lang

Ombud till Hästveda Marknad:
Agne Nilsson, Fredrik Flink, Morgan Fried, Anette Nilsson Siöland och Mikael Nilsson
Suppleanter: Christina Lavesson och Sven-Arne Andersson

Tränare under året:
Mikael Persson, Edvin Henriksson, Martin Persson, Caroline Agnesdotter, Göran Hansson,
Johan Jörliden, Peter Lang, Ludek Burian

Hästveda Brottarklubb har 271 betalande medlemmar
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden
Hästveda Marknad har haft 7 protokollförda möten



Nya brottare är alltid hjärtligt välkomna till Hästveda Brottarklubb;
2009 välkomnar vi Joel Andersson, Emma Hansson, Maja Öhrjegård, Gordon Liljegren samt "nygamle"
Lenny Lavin. Vi får inte heller glömma unga fröken Nerell som kom i november.
Bästa tävlingsprestationer under året: Helena Allandi blev svensk mästare och Carolina Luu Nilsson blev
svensk ungdomsmästare. Hästveda tog sammanlagt sju SM-medaljer och utöver de ädlaste valörerna kom
Åse Karlsson tvåa på SM och trea på JSM. Sandra Skillhag kom trea på SM och trea på JSM.
Emma Nilsson kom tvåa på USM och fyra på JSM och debutanten Sofie Nordström kom fyra på USM.
Linda Andresen som tävlat sparsamt kom fyra på SM.
Hästveda fick också tre guld vid DM-tävlingarna: Ida-Theres Nerell, Carolina Luu Nilsson och
Sofie Nordström. De båda ungtupparna hönsen Sofie och Carolina har vunnit 10 resp. 9 turneringar
vardera, insatser som inger respekt!

För 19:e året har HBK arrangerat tävlingen Hilding Cup och för 12:e året Hilding Tjejcup.
Tävlingarna är "lagom" stora med deltagare från ett ganska utspritt område

Läs mer om tävlingsverksamheten under rubriken ”Tävlingsresultat”.

Beträffande ekonomin hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.
Vår balans mellan inkomster och utgifter är sund, men vi behöver bygga upp en större buffert

HBK: s kommittéer och sektioner ska ha ett stort tack för ett kreativt och gagnande arbete under året,
utan dessa medlemmar i sina funktioner stannar hjulen...
Extra tack till alla föräldrar och ledare som befinner sig utanför "maktens korridorer". Ni gör ett fantastiskt
arbete och sprider samtidigt en glädje som ingen vill vara utan. Ingen nämnd och ingen glömd...
Ni ställer upp på Hästveda Marknad, hjälper till vid våra tävlingar och andra arrangemang, och även på
andra sätt gynnar ni föreningens och de aktivas verksamhet.
Det lilla missnöje som finns är helt och hållet riktat till hästsektionen som inte tycks veta speciellt mycket
och kusarnas kvalité och kapacitet.Vi anbefaller skärpning!

Till sist, men inte minst; Tack till alla våra samarbetspartners under verksamhetsåret som gör det möjligt för
oss att bedriva en "stor" verksamhet. Speciellt tack till Hilding AB och Sparbanken 1826 som under många
år haft möjlighet att stötta vår idé om idrottens glädje och nytta i samhället. Vi gör allt för att hålla flaggan i
topp och visa att vi är värda er uppmärksamhet.

Hästveda den 29 januari 2010

Agne Nilsson                     Morgan Fried

Mikael Nilsson           Johan Jörliden                       Lars Persson


