Årsmöte

25 mars 2018

Styrelsens förslag till dagordning för Årsmötet söndagen den 25
mars 2018
1. Mötets öppnande samt godkännande av förslag till dagordning.
2. Upprop och fastställande av röstlängd.
3. Frågan om kallelsen till årsmötet är uppfylld enligt stadgarna. (senast 3
veckor före beslutad mötesdag)
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två (2) justerare, samt rösträknare.
7. Styrelsens berättelse gällande verksamhet och räkenskaper, och
verksamhetsberättelser.
8. Revisionsberättelsen, samt beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av eventuella arvoden
11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
12. Val av två (2) styrelseledamöter på två (2) år.
13. Val av styrelsesuppleanter på ett (1) år.
14. Val av två (2) revisorer på ett (1) år.
15. Val av verksamhetssamordnare på ett (1) år.
a. Bordtennis
b. Fotboll
c. Gruppträning
d. Badminton
e. Barngympa
16. Val av en (1) styrelseledamot, samt verksamhetssamordnarna till
valberedningen.
17. Övrigt
18. Årsmötet avslutas.

Verksamhetsberättelse Korpen Vellinge Motionsidrottsförening
2017
Styrelse
Lars Klang, Ordförande
Per-Olof Hammer, Vice Ordförande
Maria Nilsson, Kassör
Emma Ahlgren, Sekreterare
Eva Szabo, Styrelseledamot
Jeanette Larsson, Styrelsesuppleant
Camilla Von Lörinszky, Styrelsesuppleant
Bengt Jönsson, Styrelsesuppleant
Styrelsemöte
Styrelsen har under det gångna året haft 11 st protokollförda sammanträden.
Medlemsregistrering/Webmaster
Emma Ahlgren/Petra Timrup
Medlemmar
Korpen Vellinge har under 2017 haft 301 st. betalande medlemmar (313st
2016)
Utbildningar
● Hanna har gått en 2-dagarsutbildning med HIT.
● Jeanette, Eva S, Miklos, Hanna, Rebecca, Camilla, Eva A har deltagit i den
årliga konventionen i Växjö.
Genomförda arrangemang 2017
Busruset
Ett minilopp för barn mellan 1-7 år, där vi bjuder in alla förskolor,
förskoleklasser, dagmammor och
öppna förskolor i Vellinge kommun att delta. Privatpersoner är naturligtvis
också välkomna.
För 21:e året i rad arrangerar Korpen Busruset som är mycket uppskattat av
både barn och vuxna.
Busruset börjar med uppvärmning av clownerna Bus och Rus. Alla deltagare får
nummerlapp, medalj, banan och dricka. Elever från Barn- och
fritidsprogrammet har sedan aktiviteter som t ex lekar, ansiktsmålning mm.
Vi vill tacka våra sponsorer Bjudgrönsaker och ICA Kvantum i Vellinge.

Annandagsgympa/Nyårsträning
Årlig tradition på Vanningen, aktiviteter som är öppna för alla
Gympa för Cancerfonden
En kväll i oktober med olika träningsformer där vi samtidigt hade insamling till
cancerfonden.
Totalt samlade vi in 8 980kr. Vi vill tacka våra sponsorer!
Majträning
Under maj månad körde vi mixade pass med olika ledare på måndagar o
onsdagar. Ett arrangemang som var gratis och öppet för alla.
Sommarträning i Falsterbo
Ett samarbete med Falsterbo camping där vi körde mixade pass 2 dagar/vecka.
Passen var gratis och öppna för alla, både de på campingen och andra.

Ekonomi
Under år 2017 har Korpen Vellinge lagt pengar på utbildningar, material och
diverse förbättringar inom föreningen.
Styrelsen fortsätter att jobba mot en noggrann uppföljning av ekonomin, och
vår strävan är att en god ekonomi skall återföras till medlemmarna genom bra
kvalitet och välutbildade ledare på de olika aktiviteterna.
Året avslutades med ett minus (se separat bilaga). Detta beror till stor del på
att vi höjt arvodet till våra ledare samt att det har varit höjda avgifter på de
lokalerna vi nyttjar.

Våra verksamheter
Gympa: Aktivitet tre gånger i veckan.
Måndagar 19-20 med Eva o Miklos Szabo som ledare i Vanningens sporthall.
Onsdagar 19-20 med Kate Persson som ledare i Vanningens sporthall (delad
hall med annan förening).
Fredagar 17-18, varvat mellan Eva o Miklos och Kate.
Under våren hölls fredagsgympan i Vanningens sporthall (delad hall med annan
förening) och under hösten i Stora motionsrummet på Vanningen. Det var
något litet.
Det var också under hösten 30 år sedan gympan startade i Korpen Vellinge.
Zumba: Håller till i Stora motionsrummet på Vanningen onsdagar 19-20.
Zöndagszhake: Endast under vårterminen. Blandad dans på söndagar 17-18 i
Vanningens Stora motionsrum med Eva Andersson, Ann-Christin Pettersson och
något inhopp av Eva Szabo
Intervallpass: Har körts en gång i veckan på torsdagar 18:45-19:45 i Vanningen
sporthall (delad hall med annan förening) med Jeanette ”Nettan” Larsson,
Camilla von Lörinszky och Pelle Hammer (vårterminen) som ledare.
TABATA: Med Hanna Larsson i V. Ingelstads gympasal onsdagar 18-18:45.
Gubbabandy: Ett försök med att köra innebandy i V. Ingelstad onsdagar 19-20,
tyvärr kom det för få deltagare. Ansvarig Pelle Hammer.
Badminton: På torsdagar 20-22 för vuxna med Bengt Hansson som ansvarig,
samt på söndagar med barn- o ungdomsträning med ledarna Niklas Bivefors
(huvudansvarig), Michal Vojacek och Christian Kroon.
Barn- och ungdomsträningen äger rum i V. Ingelstad sporthall på söndagar kl.
11.00 – 12.30. För de som orkar finns möjlighet till spel efteråt fram till 14.00
utan tränare.
Skolan har börjat med badminton vilket har ökat intresset. De sista träningarna
hade vi ett helt gäng nya som provade på vilket var bra eftersom många av de
äldre slutar. Inför 2018 förväntas gruppen växa och bli mer än 20 deltagare.

Ledarna hjälps åt att hålla i träningen. Träningen börjar med en uppvärmning
som kan innehålla exempelvis lek, bollsport eller löpövning. Träningarna har
varit blandade med till exempel grundslagsövningar, genomgång av regler,
singelmatcher och dubbelmatcher. Avslutningsvis brukar vi ha en stafett av
något slag innan vi summerar dagens träning.
Under året har Tomas Eliasson och Jan Lundgren slutat som tränare. Christian
Kroon och Michal Vojacek har börjat. Flera tränare är en stor tillgång eftersom
spridningen i gruppen är stor och vi kan täcka upp för varandra vid frånvaro.
Båda terminerna avslutades med familjebadminton där barn/ungdomar fått
utmana sina familje/släkt- medlemmar. Efter avslutat spel har det bjudits på
fika.
Fusion av dans & styrka: Nyhet under hösten med Fannie Wärnerson på
söndagar i Stora motionsrummet i Vanningen 17-18.
Barngympa: Med två grupper 3-4år och 5-6år, på lördagar 9-11 i V. Ingelstad
gympasal. Ledarna är Fannie Wärnerson, Hanna Larsson och Rebecka
Andersson.
Kettlebell: Höll under vårterminen till i Stora motionsrummet på Vanningen
tisdagar 19-20. Gjorde sen ett byte till V. Ingelstad gympasal onsdagar 19-20.
Ledare Miklos Szabo och Rickard Thörnrev.
Bordtennis: I Stora motionsrummet torsdagar, under våren 19-20 som sen
ändrades till 16-17 till hösten.
Innefotboll: På måndagar 20-22 med öppet spel i Vanningens sporthall. Ledare
Robin Szabo och Kim Larsson.
2017 var ett år med få medlemmar. Ett tag var vi så få att vi fick ställa in några
träningar. Efter två inställda pass där vi fick köra dit och åka hem igen så
bestämde jag och Kim oss för att göra ett evenemang vid varje träningspass i
vår Facebook-grupp. Så att vi kunde ha lite koll på hur många vi blir. Sedan dess
så har medlemsantalet ökat igen och sakta men säkert blivit en lagom trupp
igen.
Utefotboll: Under sommaren körde fotbollen ute vid Vellinge sporthall på
måndagar med samma ledare som på innefotbollen.

Bilaga 1: Valberedningens förslag
Befattning
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor

Tid
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Namn
Lars Klang
Per-Olof Hammer
Eva Szabo
Emma Ahlgren
Maria Nilsson
Jeanette Larsson
Bengt Jönsson
Camilla Von Lörinszky
nyval
Gun Persson

Bordtennis
1 år
Fotboll
1 år
Gruppträning
1 år
Badminton vuxen
1 år
barn/ungdom 1 år
Barngympa
1 år
1 år

Eva Szabo
Robin Szabo
Eva Szabo
Bengt Hansson
Niklas Bivefors
Jeanette Larsson
Emma Ahlgren

Valberedning:
Styrelseledamot
Verksamhetsledare

Emma Ahlgren
enligt ovan

1 år
1 år

omval
omval
omval
--------------omval
omval
omval
omval
nyval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

omval
omval

Slutord
Korpen Vellinge har ännu en gång avverka ett givande år och det är en positiv stämning i
föreningen. Våra aktiviteter har en väl inarbetad och fungerade verksamhet med
välutbildade engagerade och duktiga ledare.

Vi kommer att fortsätta att jobba på att bredda och öka vår föreningsverksamhet i
kommunen. Föreningen kommer även i fortsättningen jobba på att få en större förståelse
från kommunen och där igenom få möjligheten att utöka vår verksamhet.

Stort tack till våra ledare som lägger ner ett stort engagemang och jobb inom Korpen, ni är
ovärderliga.

Vi vill också Tacka alla våra deltagare som sprider glädje och entusiasm och bidrar till vår
goda gemenskap.

Dagordning för Årsmötet 2018
Söndagen den 25 mars 2018

1. Mötets öppnande samt godkännande av förslag till dagordning
2. Upprop och fastställande av röstlängd
14 st
3. Frågan om kallelsen till årsmötet är uppfylld enligt stadgarna (senast 3v före beslutad
mötesdag)
Ja
4. Val av ordförande för årsmötet
Sittande, Lars Klang
5. Val av sekreterare för årsmötet
Sittande, Emma Ahlgren
6. Val av två (2) justerare, samt rösträknare
Per Hammer och Bengt Jönsson
7. Styrelsens berättelse gällande verksamhet och räkenskaper och verksamhetsberättelser
Uppläst och godkänt
8. Revisionsberättelsen samt beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen
Uppläst och godkänd
9. Fastställande av medlemsavgift
200kr/kalenderår
10. Fastställande av eventuella arvoden
150kr/ledarledd timme
11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
Lars Klang
12. Val av två (2) styrelseledamöter på två (2) år
Per-Olof Hammer, Eva Szabo

13. Val av styrelsesuppleanter på ett (1) år
Jeanette Larsson och Camilla Von Lörinszky, Bengt Jönsson
14. Val av två (2) revisorer på ett (1) år
Gun Persson och Wiveca Schöld
15.
a.
b.
c.
d.
e.

Val av verksamhetssamordnare på ett (1) år
Bordtennis
Eva Szabo
Fotboll
Robin Szabo
Gruppträning
Eva Szabo
Badminton
Bengt Hansson och Niklas Bivefors
Barngympa
Jeanette Larsson och Emma Ahlgren

16. Val av en (1) styrelseledamot samt verksamhetssamordnare till valberedningen
Per-Olof Hammer
17. Övrigt
18. Årsmötet avslutas

