DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING
Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015
Förslag till dagordning
§1

Mötets öppnande samt justering av röstlängd

§2

Årsmötets stadgeenliga utlysning

§3

Fastställande av dagordning

§4

Val av ordförande för mötet

§5

Val av sekreterare för mötet

§6

Val av två justeringsmän för mötet

§7

Föredragning av verksamhetsberättelsen

§ 8a

Föredragning av årets ekonomiska bokslut

§ 8b

Föredragning av revisionsberättelsen

§9

Val av styrelse

§ 9a

Val av ordförande för 1 år

§ 9b

val av 3 ledamöter på vardera 2 år

§ 9c

Fyllnadsval för avgående ledamot 1 år

§10

Val av revisor och revisorssuppleant

§11

Val av klubbmästare

§12

Val av valberedning

§13

Fastställande av årsavgifter

§14

mötets avslutas

STYRELSEN

Årsberättelse
Säsongen 2014-2015
Styrelsen får efter den gångna säsongen lämna följande verksamhetsberättelse.
Medlemsantalet har varit 58 stycken varav samtliga har varit licensierade och där ett fyrtiotal har
deltagit i seriespelet.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
UK
Klubbmästare
Valberedning

Peter Alm
Helen Eklund
Kalle Illerståhl
Johnny Östby, Per Jansson, Jonas Pahlén, Jesper Lundström
Peter Alm, Jesper Lundström, Kalle illerståhl (dam)
Lars Eriksson, Susanne Tolpola
Stina Knichter, Anders Eriksson

Under säsongen har det hållits 6 styrelsemöten och lika många medlemsmöten.

Spelmässigt har årets säsong har även den varit framgångsrik och våra olika lag har hävdat sig väl.
Herrarnas A-lag blev 2:a i mellanallsvenskan och kvalade återigen till elitserien, förlorade kvalet men
befäster sin plats i mellanallsvenskan.
Damerna placerade sig i mitten av tabellen i div 1 efter en trög inledning av säsongen.
Herrarnas farmarlag 1 försvarade sin plats i div 2 genom att bli 3:a.
Farmarlag 2 vårt nya lag spelade i div 3 och placerade sig på den nedre halvan..
Vi har även haft ett reservlag i den lokala serien som placerade sig på 6:e plats
Årets KM spelades på Gullmarsplan i maj och vanns av Eva Bergman dam och Joakim Alm herr.
Men den stora händelsen är att vi inte bara arrangerade SM med stor framgång vi blev även
svenska mästare i 2-manna och 4-mannalag.
Laget bestod av: Lars Bergman/Jesper Lundström 2-manna
Anders Friman/Joakim Alm/Lars Bergman/Jesper Lundström 4-manna
Vi har dessutom som vanligt deltagit flitigt på tävlingar och Laila Jonsson satte nytt distriktsrekord, 521
poäng över 2 serier, i Åkeshovs bowlinghall den 13 februari 2015.
Sammanfattningsvis kan sägas att även denna säsong har varit verkligen framgångsrik och
naturligtvis är SM-medaljerna den riktiga fullträffen.

Styrelsen

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING
Resultaträkning 2014-07-01--2015-06-30

INTÄKTER
Träningsavgift

265 925,00 kr

ligaspel inkl träningsliga

85 842,00 kr

Sponsring

32 000,00 kr

LOK-stöd

1 328,00 kr

resebidrag Gotland

2 000,00 kr

tävlingströjor
prispengar
instruktörsbidrag från förbundet/ungdomträn.
lotterier (träningslotter + matchlotter)
klubbintäkt svenska spel

775,00 kr
23 480,00 kr
6 500,00 kr
19 200,00 kr
2 870,00 kr

KM-resa

21 627,00 kr

SM start

12 650,00 kr

SM arrangemang

12 100,00 kr

lån från tävlingskonto

25 925,00 kr

512 222,00 kr

totala
intäkter

KOSTNADER
adminstration kontot
anmälan ligalag
ligaspel inkl kvalspel A-lag +träningsliga
träningsavgift

1 018,50 kr
15 990,00 kr
95 340,00 kr
263 150,00 kr

Tävlingslicenser för 2014/2015

24 890,00 kr

tränare

11 194,00 kr

bowlingutrustning
Ligamatch gotland med övernattning

1 800,00 kr
8 600,00 kr

KM-kryssning

22 705,00 kr

transport vid ligamatch

10 481,00 kr

Prispengar

23 480,00 kr

SM starter

15 050,00 kr

DM-start

2 280,00 kr

KM-priser

1 780,00 kr

skuld till medlemmar

8 500,00 kr

årsavgift DIF-alliansen

förbetald träningsavgift

750,00 kr
507 008,50 kr

totala utgifter

BALANSRÄKNING
Sammanställning av resultaträkning för verksamhetsåret
2014-07-01—2015-06-30

INTÄKTER

2013/14

2014/15

Total

366558

512222

Ränta

0

Årets resultat

366558

512222

Total

338787

507008

Årets resultat

27771

5214

366558

512222

UTGIFTER

BALANSRÄKNING
POSTGIRO den 30/6

36295

KASSA

0

0

REVISIONSBERÄTTELSE
För DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS BOWLINGFÖRENING

Räkenskapsår
2014-07-01—2015-06-30

Registreringsnummer
26768-07

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Jag tillstyrker,
Att resultaträkningen och balansräkningen fastställes samt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm 2015-09-07

Gerry Eriksson
revisor

