Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signering av årsmötesprotokoll Föreningen Bålsta IK
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Arsmote 210324 Protokoll 1.1.pdf
Storlek: 225547 byte
Hashvärde SHA256:
2f32816901adc41f05b657ba0a58fe9a3b62683f9814d168f7d86f4d227802ca

 AMHG, CL, RT, AJ, MB — Powered by TellusTalk

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 5:
Angelica Maria Helena Gull-Åhlund
Signerat med BankID 2021-04-09 15:58 Ref: a7aa7a20-c0bb-43c9-8b17-860098d848f2

CHARLOTTE LINDBLOM
Signerat med BankID 2021-04-09 10:23 Ref: 02a98815-b5d2-4e6c-9a28-4e6050bf100d

ROBERT THORSLUND
Signerat med BankID 2021-04-07 20:48 Ref: becdd6d4-1f21-4def-81ec-b634fc4bb649

ANDREAS JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-04-07 20:35 Ref: 2bf28aa8-af89-49f7-9b62-a284eaa6315e

MAGNUS BOSSON
Signerat med BankID 2021-04-07 20:33 Ref: 2f3ee764-d4d4-4973-8456-937e40ad50df

Årsmöte
Onsdagen 24 mars, 2021

Tid:

18.00

Plats:

Teams möte

1.
Mötets öppnande
Ordförande Daniel Narvåg Ahlsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2.
Upprop och fastställande röstlängd
Närvaroförteckning upprättades och röstlängden fastställdes till 18 personer.
Val av
a) ordförande för möte
Lotta Lindblom valdes av majoritet, 14 röster för 0 emot.
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3.

b) sekreterare för mötet
Andreas Johansson valdes av majoritet, 14 röster för 0 emot.
c) två justeringsmän tillika rösträknare
Angelica Gull Åhlund och Robert Torslund valdes via acklamation.
4.
Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att Bålsta IKs årsmöte enligt stadgarna var korrekt utlysta.
Omröstningsresultat: 17 röster för och 0 emot.
5.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
Omröstningsresultat: 17 för och 0 emot
6.

Verksamhetsberättelser analys av tidigare år
a) Verksamhetsanalys 2020
Verksamhetsplanen och hur respektive målsättningar för 2020 uppnåtts presenterades och
lades till handlingarna. En förklaring till att ett antal mål inte nåtts är pga COVID.
Målet/policyn att vara minst två tränare/träning hade också gjort att träningar ställts in, vilket
föreslogs förtydligas för framtiden.
b) Resultat- och balansräkning för 2020
Resultat- och balansräkning redovisades och lades till handlingarna. Pga COVID har vi tappat
nästan alla intäkter från egna arrangemang. Dock har detta kompenserats med bidrag och att
utgifter för tävlingsanmälningar minskat av samma anledning.
c) Styrelsens samt Teamens verksamhetsberättelser
Respektive teams verksamhetsberättelse fanns att läsa inför mötet. Styrelsens
verksamhetsberättelse presenterades vid mötet.
7.
Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse presenterades och lades till handlingarna. Revisorerna efterfrågade en
organisationsbild för att åskådliggöra hur föreningens olika sektioner och arbetsgrupper leds
och förhåller sig till varandra. Revisorerna föreslog att mötet fastställer resultat och
balansräkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. För övrigt föreslogs en revidering av
stadgar för att bättre följa RF’s stadgar.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg dvs för år 2020.
Omröstningsresultat: 8 röster för och 0 emot.

9.
Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet fastställde styrelsens förslag att avgiften lämnas oförändrad under 2021,
d.v.s. 300 kr i medlemsavgift och 300 kr i träningsavgift. Dessutom förs till protokollet att
maxbeloppet som en familj betalar är 1500kr, samt att tränare, hedersmedlemmar och
styrelsemedlemmar är befriade från medlemsavgift.
Omröstningsresultat: 17 för och 0 emot

10.
Fastställande av verksamhetsplan 2021
Styrelsens förslag till verksamhetsplan presenterades och fastställdes via acklamation.
Styrelsen uppdras att vid behov revidera målsättningar efter uppkomna behov.
11.
Budget för 2021
Styrelsens förslag till budget presenterades och fastställdes via acklamation. Balansräkning
ligger på minus pga ombyggnation av gymmet och utgifter för träningsläger.
12.
Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Motion avseende förändring av rösträtt i föreningen. Där våra stadgar går emot RF’s riktlinjer
om röstberättigad ålder.
Årsmötet avslog motionen och uppdrog i stället åt styrelsen att överse stadgarna i sin helhet
för att följa RF’s riktlinjer till nästa årsmöte.
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13.

Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Årsmötet valde Daniel Narvåg Ahlsén (omval)
Omröstningsresultat: 16 röster för och 0 emot
b) 3 ledamöter för en tid av 2 år.
Årsmötet valde Martin Westerberg (omval), Andreas Johansson (omval), Rickard Nilsson
(nyval)
Omröstningsresultat: 14 röster för och 0 emot
c) 1 ledamot för en tid av 1 år.
Årsmötet valde Per Åhlund (fyllnadsval för Peter Björklund)
Omröstningsresultat: 17 röster för och 0 emot
d) 2 revisorer för en tid av 1år.
Årsmötet valde Anna Widell (omval), Kristina Ridderstråle (omval), och till Revisorsuppleant
Ann-Sofie Wiman (nyval)
Omröstningsresultat: 15 röster för och 0 emot
e) 2 suppleanter för en tid av 1 år.
Årsmötet valde Elisabeth Mandorf (omval), Lotta Agerfjord (omval)
Omröstningsresultat: 16 röster för och 0 emot
f) Valberedning –3 ledamöter för en tid av 1 år.
Årsmötet valde Kristina Glantz Nilsson (omval), Ulrika Karlsson (omval), Stefan Aaskov
(omval) via acklamation.
14.
Övriga frågor
Martin Westerberg informerade om årets planerade arrangemang. Bland annat diskuterades
behovet av att få till något eget arrangemang för våra äldre ungdomar.
Information om renoveringen av IP gavs från Daniel Narvåg Ahlsén som fört dialog med
kommunen.
Sponsorgruppen informerade om nya sponsorer.
15.
Avtackning avgående ledamöter/suppleanter
Peter Björklund avtackades av ordförande Daniel Narvåg Ahlsén för sitt arbete i styrelsen.
16.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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