
Helsingborgs Bågskytteklubb 
(Org. nr: 843000-9624) 

 
Dagordning för 

Helsingborgs BK årsmöte 
 

Tid: Söndagen den 8 mars 2020 kl. 11:00. 
 
Dagordning 
 
 
1. Mötets öppnande: 
  
 
2. Fastställande av dagordning: 
  
 
3. Val av mötesordförande: 
  
 
4. Val av mötessekreterare: 
  
 
5. Val av två (2) personer att jämte mötesordförande justera protokollet: 
  
 
6. Årsmötets utlysande: 
  
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019: 
  
 
8. Uppläsning av styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut 2019: 
  
 
9. Uppläsning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019: 
  
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019: 
  
 
11. Fastställande av medlemsavgifter, träningsavgifter: 
  
 
12. Val av styrelse: 
 Ordförande: - Torbjörn Bergquist (1 år kvar) 
 Vice ordf.:    - Eva Dalby (avgående) för två (2) år 
 Sekreterare: - Dan Bursell (avgående) för ett (1)år 
 Kassör:        - Eskil Rönér (avgående) för två (2)år 
          
 5 st: styrelseledamöter:  
  - Gunilla Wällstedt (avgående)   
  - Kjell Månsson (avgående) 

- Cecilia Andersson (avgående) 
   
 



 Ungdomsledarmöter: 
  - Nicole Ciba Andersson (avgående) 
  - Edvin Tengroth (avgående) 
 
14. Val av  revisorer för ett (1) år.  
  - Mattias Palm (avgående) 
   
15. Val av två (2) personer till valberedningen för ett år: 
  - vakant 
  - vakant 
 
16. Val av personer till andra funktioner i klubben. Samtliga väljs på ett (1) år: 
 
 a) Ansvarig för nybörjarträningen: 
  - Gunilla Wällstedt (avgått) 
 b) Materialförvaltare: 
  - Mattias Svensson (avgående) 
  - Kjell Månsson (avgående) 
 c) Ansvarig för hemsidan: 
  - Eskil Rönér (avgående) 
 d) Ansvarig för HeBK lag i Skåneserien: 
  - Eskil Rönér (avgående) 
 e) Ansvarig för klubbtävlingar: 
  - Eskil Rönér (avgående) 
 f) Ansvarig för tävlingslicenser: 
  - Eskil Rönér (avgående) 
 g) Ansvarig för tävlingsanmälningar etc. 
  - Eskil Rönér (avgående) 
 h) Ansvarig för jakt & fältskytte (Nybildade till - Skogsskytte, ingår 3D, jakt & fält.) 
  - Kjell Månsson (avgående) 
 i) Ansvarig för specialgrupper: 
  - Göran Söderberg (avgående) 
 j) Ansvarig för APN/LOK, närvarokort: 
  - Styrelsen 

k) Ansvarig för kiosken: 
  - Styrelsen 
 l) Ansvarig för sponsorgruppen: 
  - Styrelsen. 
 m) Utbildningsansvarig: 
  - Styrelsen 
 n) Trivselgruppen: 
  - Styrelsen 
   
17.  Behandling av inkomna motioner / övrigt: 
 
   
 
18. Årsmötets avslutande 


