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LDF årsmöte 2010-04-21
Närvarande:

Karlsson
Pettersson
Kjell Söderholm

Johan Wikström
Mattias Grape

Johan

Leif

Mikko Mäkinroti

Kåre Synnes

Datum:

2010-04-21

Plats:

Fika-rum Systemteknik

LDF ordf. Kjell Söderholm öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna.

$1

Årsmötets öppnande

$2

Fastställande av röstlängd ( röstberättigade )
- beslöts att alla som är eller avser att bli medlemmar i LDF är röstberättigade
vid detta möte, sammanlagt 7 st

$3

Val och ordftirande och sekreterare ftjr mötet
- mötesordforande: Leif Pettersson
- mötessekreterare: Kjell Söderholm

$4

Val av protokolljusterare och tillika röstrtiknare ftjr mötet
- Mattias Grape
- Leif Pettersson

$5

Har mötet utlysts på rätt sätt

$6

Godktinnande av dagordningen

$7

Styrelsens verksamhetsberättelse

$8

Styrelsens ftirvaltningsberättelse

-Ja
-Ja

-

ftlr det senaste verksamhetsåret
gicks igenom, Ok !
Notering är arrendet ftir Heden betalt under 2009/Johan K?

- gicks igenom, Ok

!
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$9

2(4)

2010-04-2r

Revisornsberättelse
- gicks igenom, Ok

!

ftlr styrelsen ftir den tid som revisionen avser

$10

Fråga om ansvarsfrihet

$11

Fastställande av medlemsavgifter 2010:
- Första årsmedlem Senior 100kr
- Senior 150 kr
- Familj 250 kr
- Junior 50kr (tom 20år)
- Mötet ftistställde medlemsavgiften enligt ovan.

$12

Fastställande av verksamhetsplan och budget 2010.
- Verksamhetsplan gicks igenom, Ok !
- Budget gicks igenom, Ok !

-ok!

$13 Val av:
- valberedningens ftirslag antogs enl. nedan

I st Ledamot2är
3 st Ledamot iår
2 Suppleant 1år

Revisor

1år

Valberedn ordlår

Valberedn

1ar

Sitter l<var ytterligare ett år:

Ordförande Kiell Söderholm

Ledamot

Dan Ottosson

Styrelsen utser inom srg vrbe ordförande, sekreterare, kassö4 och de övriga
bef aftn i ng sh av a re som beh övs.

- Valberednings örslag gicks igenom och godkändes!

$15

Övriga

frågor

- Intresse for att bilda ungdomsgrupp, bangrupp, sponsorgrupp, tävlingsgrupp
och i så fall val av ansvariga/sammankallande ftlr resp. grupp.?
* Ungdomsgrupp/ Ansv Dan Ottosson
* Sponsorgrupp/ Ansv Jörgen Öhman
- Bangrupp/ Ansv JanKrantz

Datm
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- T'ävlingsgrupp/ Ansv Kjell Söderholm
Förslaget godtas av årsmötet, ansvarig för resp grupp är sammankallande.

- info Discgolf-säsongen 2010
- Non"landstouren består av minst 4 tävlingar i år. Första tävlingen går av
stapeln i den 1216 i Skellefteå.
- PDGA major i Skellefteå,15-1817.
- Kvällsdiscens schema är oforändrat, tisdag kl 19.00 (F{eden) och torsdag
kl.19.00 (Seryent).
- Mindre tävlingar på söndagar i samband med arbete.
- Lule Open 2010, flytt av tävlingen
- inbokad 14l8. flytt pga att det krocka med Eurotour tävling i Uleåborg.
Flytt till den 2118 alt 419. Förutsättning att vi får tag i en TD. Tas vi nästa
styrelsemöte.

- Inköp redovisningsprogram
- Visma Förening" ett program för ideella föreningar. 2000 riksdaler, fri
supportiserviceavtal år 1.
- Årsmöte bestämde att programmet köps inl Ansvarig.lohan K.

- Sponsring Allstar?
- Llngdomsverksamhet/ Idrottsforening kopplat till Allstar. hur går det ihop
med RF's alkoholpolicy? Leif kollar med Rob vad som är sagt.
- Inköp våren 2010
- Inköp av Pike-tröjor med LDF-logga? .Iörgen kollar pris?
- Köpt in 4 st Latitude korgar till ungdomsbanan
- Köpt in 3 st porlabla/ihopvikbara DGA Machlite korgar.
- Köpt in 5Ost ungdomsdiscar, ca 3Ost av dem till ungdomsverksamheten,
20st till försäljning (80kr/st).
- Köpt in 200 minis med eget tryck.

$16

Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte inom två veckor.
Frågan om Luieå Open tas upp.
Sponsor och våirvningsbroschyr tas upp.

$17

Avslutning
Ordftiranden avslutade med att tacka flor ett givande möte.

Adrosr c/o Kjeil Soderholm
Regnvågen ll0
976 12 Luleå
Org.nrr 802420-7584
Brnkeire: 5388-0977
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