VISaren 1

2020-02-26

Kallelse till årsmöte
Medlemmar till Vallens IS kallas till ordinarie årsmöte den 11 mars 2020 kl 19:00 i
EnVISheten
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötets öppnande
Godkännande av föreslagen dagordning
Val av ordförande för årsmötet, val av sekreterare vid årsmötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Föredragande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas
rapport.
7. Rapport från fondförvaltningens styrelse.
8. Beslut om styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet för föregående verksamhets år.
9. Föredragning om 2020 års verksamhetsplan och budget.
Fika
10. Godkännande av föreslagen verksamhetsplan och budget.
11. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår.
12. Val av tre styrelserepresentanter för två år.
13. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
15. Val av anläggningsgrupp.
16. Val av badplatsgrupp.
17. Val av Fotbollskole/ungdomsgrupp.
18. Val av midsommargrupp.
19. Val av kioskgrupp.
20. Val av kontaktperson för skoterfrågor.
21. Val av styrelse till fondförvaltning.
22. Val av valberedning.
23. Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
24. Övriga frågor.
25. Årsmötets avslutning.

Årsredovisning 2019
Styrelsen för Vallens idrottssällskap avger härmed följande redovisning för föreningens
verksamhet från kalenderåret 2019.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2019.
Mötet samlade 11 medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Mikael Greve
Ordförande
Ilona Boström
Sekreterare
Linda Lundin
Vice ordförande.
Leif Lundberg
Kassör
Jessica Lundberg
Ledamot
Johan Andersson
Ledamot
Suppleanter har varit Ulf Lundin, samt Bobby Eriksson
Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden.
Firmatecknare har varit Leif Lundberg och Mikael Greve utsedda av styrelsen.
I tur att avgå är: Jessica Lundberg, Johan Andersson, Ilona Boström och Mikael Greve

Revisorer
Revisorer har varit Birger Olsson och Joakim Thorén, med Jan-Olov Greve som suppleant.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Håkan Stenlund (sammankallande) Gerhard Olofsson.

Medlemsantal
134 (130) medlemmar totalt varav 71 (72) är mellan 0-25 år.

Aktivitetsstöd
Till statligt aktivitetsstöd har 250 (293) sammankomster
VIS redovisar alla aktiviteter inom VIS, MIF och MVBK. Sedan betalar vi ut ungefär hälften
till MIF beroende på fördelning av aktiviteter.
OBS: Alla måste hjälpa till och fånga upp de aktiviteter som bedrivs inom föreningen.
Även spontanidrott, 3 ungdomar mellan 7-25 och en ledare är allt som krävs för en
aktivitet.
Maila till vallensis@telia com
–datum, -namn och -personnummer(om det är någon utifrån) eller skriv på en
aktivitetslapp finns på envisheten eller badplatskiosken.

Medlemsavgifter
Vid årsmötet beslutades om följande avgifter för 2020:
Vuxen medlem
70 kr
Barn 16år och yngre
30 kr
Hel familj + hemmaboende barn
150 kr
Avgift för att använda EnVISheten
150 kr

Ekonomisk ställning
Resultat av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets slut
framgår av kassarapport som redovisas vid årsmötet och biläggs årsredovisningen.

Verksamheten
Under året som var har vi genomfört de sedvanliga aktiviteterna och några nya såsom:












Midsommarfirande genomfördes med många besökare och bra väder.
5 ungdomar från trakten har arbetat i badplatskiosken med stöd från kommunens
ferieprogram.
Simskolan under juli lockade ett 55-tal elever, många av dessa kom långväga ifrån.
Även motionssim har anordnats av vår aktiva badplatskommitté
Ett hopptorn genomfördes för andra året, blev mycket uppskattat av alla besökare.
Landslagets fotbollskola med 55-tal deltagare
Huserat bredbandsgrävarna i våra lokaler under de veckor de arbetade i Vallen.
Bredband indraget till Envisheten men inte aktiverat det ännu.
Serverat älgjaktlaget hamburgare i samband med styckdagen.
Brunnet är utdömt.
En ny större kiosk till badplatsen är tillverkat, står på fotbollsplan och kommer
färdigställas i vår.
Till sist vill styrelsen till alla och en var som hjälpt till säga
TACK FÖR INSATSEN UNDER 2019
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………………………………………..
Mikael Greve
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Linda Lundin

…………………………………….….
Ilona Boström

…………………………………………….
Leif Lundberg

……………………………………...…
Jessica Lundberg

………………………………………….....
Johan Andersson

MVBK informerar

Föreningen är tämligen vilande för tillfället.
Vi har ungdomar och ledare aktiva i andra föreningar nu när vi har för få aktiva för att
bedriva egna lag. Vi har förhoppningar att vi så småningom ska kunna komma igång i
egen regi.

Envisheten

Vårfest

Hyr lokalen för fest eller andra
arrangemang
Medlemmar:
200 kr första dygnet
därefter 100 kr per påbörjade 12-timmars
period

Medlemsavgifter

Ej medlem och andra
föreningar/sällskap utanför Vallen:
800 kr första dygnet, därefter 400 kr per
påbörjad 12-timmars period
Den som hyr är ansvarig för lokalen och
måste finnas där.
Boka hos Jessica 070-219 37 37
Fredrik 070-628 32 25
e-mail: stormcatcher@mail.com

Vi gör ett försök få igång vårfest igen, den
som är intresserad hjälpa till kan höra av
sig till Ilona Boström
Familj + hemmaboende barn 150 kr
Vuxen medlem

70 kr

Barn 16 år och yngre

30 kr

Bokningsavg. EnVISheten 150 kr/ år
Alla som använder sig av våra lokaler bör
betala Medlemsavgift och avgiften för
Envisheten för att vi ska kunna hålla den
öppen och tillgänglig för alla och gäller
även sommargäster
För familj 150+150kr
För enskild vuxen 70+150kr

