Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll
Medlemsmöte
2019-09-17

Närvarande: Närvaroliggare är klubbens gästbok. Totalt 23 medlemmar.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna

§ 2.

Val av sekreterare
Eva Vinrot valdes till sekreterare.

§ 3.

Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet valde Annette Lilja och Anna Strandman till att justera dagens protokoll och agera
rösträknare.

§ 4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5.

Information och förslag om flytt av klubben
Ordförande informerade kort om ärendet och att styrelsen föreslår mötet att rösta ja till att flytta
klubben till Fotbollsvägen 2 i Kristvallabrunn.
Kommunen har sagt upp arrendeavtalet med klubben, anledningen är att marken avses
användas för industri som i förlängningen ska ge jobb till kommunen. Avflytt ska ske
senast 2020-12-31 men kommunen tar gärna över marken tidigare. Kommunen och
styrelsen har tillsammans tittat på olika alternativ och styrelsen anser att det bästa för
klubben skulle vara att sälja vår klubbstuga till kommunen, köpa Kristvallabrunn
fotbollsförenings stuga och arrendera den marken där den ligger av kommunen. En
värderingsman har tittat på båda föreningars stugor och värderingen skulle ha varit klar
till dagens möte men det är den inte. Flera möten har skett mellan föreningarna och
kommunen där de praktiska frågorna diskuterats.
Därefter var det frågestund.
Eftersom värderingen av stugorna inte är klara tyckte medlemmarna att styrelsen får
avgöra om det blir rimligt betalt för vår stuga och rimlig kostnad för fotbollsföreningens
stuga. Såvida beloppen är rimliga för klubben föreslogs ett Öppet hus, för alla
medlemmar, i anläggningen i Kristvallabrunn, så fort avtal är undertecknade. Mötet
kom fram till att varje kommitté redan nu börjar rensa bland sina saker och
slänger/lägger undan det som inte används. Det som har något värde och som inte
används säljs.

§ 6.

Röstning om flytt av klubben
En sluten omröstning utfördes där alternativen bestod i Ja – till att klubben flyttar till
Kristvallabrunn eller Nej – till att klubben flyttar till Kristvallabrunn. Resultatet blev 23 Ja.
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Eftersom det inte finns något värde på stugorna än och därmed inte någon kostnad för köp
beslutade mötet att ge styrelsen förtroendet att avgöra vad som är en rimligt. Skulle styrelsen
anse att kostnaden blir orimlig gäller inte röstningen.
§ 7.

Övrig information från styrelsen
Det fanns ingen övrig information.

§ 8.

Övriga frågor
Inget övrigt kom upp

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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