
 
 

 

 

Årsmöte i Backa Säteri idrottsförening   

Datum:  20190324     

Plats: Nödinge Församlingshem 

 

 

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd. 

Föreningens ordförande Maj Holmström hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 34 röstberättigade medlemmar närvarande vid mötet. 

 

2. Val av: 

a) ordförande för årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja Mikael Berglund till mötesordförande. 

b) sekreterare för årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja Anders Holmberg till mötessekreterare. 

 

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. 

 Årsmötet beslutade att välja Johan Larsman och Olof Olsson att justera protokollet 

och tillika rösträknare   

 

4. Årsmötets behöriga utlysande. 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst enligt stadgarna.  

 

5. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsår. 

Verksamhetsberättelse med årsredovisning/ årsbokslut för föregående års 

verksamhet presenterades för årsmötet.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med 

årsredovisning/ årsbokslut och lägga den till handlingarna. 
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7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret. 

Revisorns berättelse presenteras för årsmötet.  

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 

kommande verksamhets- och räkenskapsår. 

Verksamhetsplanen presenterades för årsmötet. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budget för 

kommande år. 

 

10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. 

Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet.  

 

11. Val av: 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år. 

Valberedningen presenterade sitt förslag Maj Holmström till ordförande.               

Årsmötet beslutade att välja Maj Holmström till ordförande. 

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

Valberedningen presenterade sitt förslag till halva antalet ledamöter i 

styrelsen Ann-Christin Räätäri Nyström och Hans Rutgersson.  

Årsmötet beslutade att för en tid av två år 

välja Ann-Christin Räätäri Nyström och Hans Rutgersson som ledamöter 

välja Margit Andersson och Andreas Törner som ersättare. 

 

c) 2 Revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. 

Valberedningen presenterade sitt förslag  

Revisor 1 Daniel Gråsjö Revisor 2 vakant till höstmötet, revisorsuppleant 

Mattias Gustafsson 

Årsmötet beslutade att välja Daniel Gråsjö till revisor för ett år 

samt att besluta enligt valberedningens förslag på ytterligare 

revisor till  höstmötet samt 

att välja Mattias Gustafsson som revisorsuppleant på ett år. 
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d) ombud till GGF-möte. 

Valberedningens föreslår att föreningens ordförande väljs till ombud till 

GGF-mötet. 

Årsmötet beslutade att välja föreningens ordförande till ombud till GGF-

möte. 

  

12. Val av valberedning. 

Förslaget till valberedning presenterades. 

 Årsmötet beslutade att  

 välja Dan Sandkvist till valberedare och sammankallande 

 välja Anders Kalin till valberedare. 

 

13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

 Inga frågor var anmälda 

 

14. Mötets avslutning.   

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

----------------------------- 

Sekreterare 

 

 

 

-----------------------------                                        ----------------------------  

Justeringsman                                                      Justeringsman 

 

 

 


