
Årsmöte Glenn Wood Whisky Club 2023-01-27

i^ Narvarancie
Enligt bilagd deitagarlista

7. Val av ordförande
- Eeslut att väija Seth Nilsson till ordförande

3" Va! av sekreterare
- Beslut att välja Henrik Carlson till sekreierare

4. r./ai av jr-rsterare

- Eesiut att välja Jesper Brink som justerare

5. Godkännande av årsstämmans stacigeenliga utlysande
- Seslut att godkänna kallelsen

{r. Godlqännande av ciagoi"dningen
' Besåut att gocikänna dagordningen

7. l,enaste årsrnötesprotokoliet
- Besflut att protokoiifrån senaste årsrnötet 2022-03-25 godkännes och kan därmed !äggas

tiil handlingarna. Protokoll finns publikt på föreningens hemsida.

8" Verksarnhetsberättelse och ekonomisk redovisning
- Beslut att godkänna bilagd verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

L RevisionsLreratteisen
. Eeslut att gcdkånna bilagc revisiclnsberättelse

10. Arisvrr"sfrihet föi" styreisen
- Beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för vei'ksamhetsåret 2022

i.1.. ilisposition av vinst och för!ust
- Sesåut att hänföra föreningens ekonomiska restrltat för 2022 till räkenskaperna för 2ii23

*t2. l'/edlernsavgiit fir 2A24
' *esiut att mcdlernsavgitt för aktiv medlem är 700 kr och för passiv rnedlem 400 kr'

13. Vai av 5 - '/ styrelseledamöter
Ees!ut att styrelsen får följande organisation under 2023:
- Ordförande Seth Nilsson, omval 2 år
- Sekreterare Henrik Carlson, kvarstår 1 år
- Kassör Svenne Flåkansson, onrval 2 år
- Ledarnot Kurt Anderssan, krrarstår 1. år"

Ledamot Magnus Jönsson, cmvai 2 år
- Led;rnioi I'Jickias Hål<anssan, ny'.rai 2 år
- l"edair:oi Göran SandLrerg, nyval 1 år
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15.

16.

14. Vai av revisor
Beslut att välja följande personer som föreningens revisorer:
- Ordinarie Gert Fr"iden, kvarsiår 1 år
- Suppleani [-ai's Andersson, omval 2 år

Vaiberedning
- Beslut att styreisen utgör valberedning

Whiskyprovningar 2023
- Beslut at! whiskyprovning planeras och genomförs vid följande daturn under 2023 crrr

ingert annat i:eslr.itas och rneddeias
o ?.4/3,19/5. 18/8, 6110, t7l3-1. och åi'sstämrnaV6/1.2824

inkonrna rnotioner
- I'vlotion ;rvsee nde suppleanter i styrelsen

o Beslut att motionen accepteras, vilket innebän att suppleanter framöver biir"

ordinai'ie ledamöter i styrelsen. Förändringen innebär även en stadgeandring, sä

att a:rtelet beslutsfattande deltagare r,,ld styreisemöte ökar från 3 tiil 4. Styrelser:

tiliser att denna ändring av stadgarna biir vederböriigt genomförd r:ch beslr:tad.
- Morion avEer+nde ai'betsgrunper

c Beslut eitt arbetsgrupper enligt förslag i motionen inrättas. Styrelsen ansvarai fcr
att ai"betsgrupperna organiseras med 3 - 5 deltagare/grupp varav minst en skail

uigä från styrelsen och vara sammankaliaricle. Styrelsen återkomrirer tili på 'rilker
sått medverkande i arbetsgrupperrla skall utses/reknyteras och friviliiga intre:se-
onmä!ningar tas emot nred tacksarnhet.

Stadgar
- Beslut att stadgarna förändras med anledning av fler ledamöter i styrelsen enl pkt 12

ovan

hlya medlemmar
- Stina h.lilsson häisades välkomrnen som ny medlem

Övriga frågor
- Förslag från lngvar Eriksson och Mats Arefäll om en "Påskwhiskykalender" med 7 utvalda

whiskysorter.
Besiut att förslaget inte skulle ges något bifall

- Jan Andersson inforrnerade om whiskyaktivitet på båtarna i l-lelsingborg
- Svenne inforrnerade om aktueilt kring whiskyfaten
- Seth inforrnerade onr möjligheten att beställa skjortor genom Joma Reklam i Örkelljunga
- Varsin pipett delades ut till medlemrrrarna vid årsstämnnan
- Kort info om statusen avseende Gbg-mässan den 15 april

Mötet avslutades

17.

l-8.

19.

20.

21.

Årsmötesprotokollet justeras

Sjöhultet 2O23-O2-2L

Jesper Brink

Jesper
Bnin k

Elektron iskt u ndertecknad
av Jesper Brink
Datum: 2023.02.21
10:1 i :35 +01'00'

Seth Nilsson
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