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Protokoll Årsmöte KA 2 IF 

Plats: KA2s klubbstuga 
Tid: 16.00 

Deltagare: 12 medlemmar samt deltagare från styrelsen:  Ulrica Hjerm, Anders Andersson, 
Patrik Stenlund, Jakob Lindbo Joakim Mattison 

§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Sekreterare: Ulrica Hjerm Ordförande: Patrik Stenlund 

§2. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
 Anders Söderberg och Håkan Grahn valdes till protokolljusterare och tillika 
rösträknare. 

§3. Fastställande av röstlängd för mötet   
 Röstlängd tillika närvarande medlemmar som betalat medlemsavgift.  

§4. Fråga om mötets utlysande 
Det beslutades att mötet var korrekt utlyst via hemsida, mail och facebook gruppen. 

§5. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 samt resultat och 
balansräkning  

 Verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades. Resultat och balansräkning 
presenterades och godkändes.  

• Inom tävlingssektionen så kom det upp från deltagande medlem att vi 
behöver vara fler för att nå upp till våra krav och förväntningar samt minska 
arbetsbördan för gruppen. 

• Ett stort antal barn står i kö (300?) 
• Resultatet för Blodomloppet visar lägre resultat än förväntat. Bland annat så 

har vi inte fått in alla pengar från sponsorer – Ska det vara med?förväntat. 
Flera olika faktorer bidar bidrar till lägre resultat. (kanske ska ha med några 
fler anledningar / exempel? Anders hade många bra kommentarer kring 
bokslutet) 

Kommenterad [HG1]: Håkan K ville att handlingarna skulle vara 
tillgängliga på papper (minns inte exakt när han sade det). 

Kommenterad [HG2]: Ja, det tycker jag. 
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§7. Revisorernas berättelse 
Vi av årsmötet valda revisorer, har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning 
för verksamheten 2017-10-01 –2018-09-30. Vi har utfört vårt uppdrag enligt god 
revisionssed. Föreningens räkenskapshandlingar är noggrant förda, väl verifierade och 
redovisade enligt kontoplan. Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning. 
Vi föreslår därför årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningen och att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-10-01—2018-09-30. 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 
 Mötesdeltagarna svarade JA till att styrelsen har ansvarsfrihet för den tid revisionen 
avser. 

Beslutet var enhälligt. 

§9. Behandling av förslag och motioner som inkommit till 
styrelsen  

 Inga förslag och motioner har inkommit.  

På mötet lyftes frågan om en eventuell uppdatering av stadgarna. Stadgarna för 
föreningen skulle behöva uppdateras utifrån hur vi vill driva och leda föreningen 
framåt. Vi kommer att se över stadgarna under 2019. 

§10. Granskning av styrelsens förslag till verksamhetsplan 
2018/2019 

 Verksamhetsplanen presenterades och godkändes, med tilläggen: Se över rutinerna 
för att hantera kön, samt se över rutinerna för att starta nya grupper och få in nya 
tränare. 

Verksamhetsplanen kommer att läggas upp på KA2 IF:s hemsida. 

§11. Fastställande av medlemsavgifter för år 2018/2019 
Medlemsavgifterna fastställdes och är samma som tidigare året. f. Information om 
medlemsavgifter finns tillgängligt på KA2 IF:s hemsida. 

§12. Granskning av styrelsens förslag till budget år 2018/2019 
Budgeten presenterades och godkändes.  Budgeten finns tillgänglig på KA2 IF:s 
hemsida under avsnittet Dokument/Årsmöte 2018.  

Kommenterad [HG3]: Förslag på alternativ formulering: 
Årsmötet beviljade, enhälligt, ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser. 
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§13. Val av ordförande för en tid av ett år 
 Patrik Stenlund valdes till ordförande på 1 år. 

§14. Val av ledamöter  
• Anders Söderberg valdes in som ledamot på 1 år.  
• Niklas Lundberg valdes in som ledamot på 2 år.  
• Malin Faraasen valdes in som ledamot på 1 år. 
• Markus Holmgren valdes in som ledamot på 1 år. 
• Ulrica Hjerm och Anders Andersson omvaldes som ledamöter på 2 år. 

§15. Val av suppleanter 
Björn Wikell valdes in som Suppleant. Enligt stadgarna så ska det vara 2 stycken men 
valberedningen har inte hittat 2 stycken. 

§16. Val av revisorer  
 Nuvarande revisorer Jörgen Gustavsson och Ulrika Ramleback slutar sitt uppdrag. 
Valberedningen har inte hittat några nya revisorer. Förslaget är att vi anlitar, Agneta 
Andersson som jobbar på företaget Föreningstjänst som kostar 420 kr per timme exkl 
moms. Lars Smedjebäck kommer också gå in som revisor och under året får han lära 
sig mer om rollen som revisor. Vi behöver under 2019 se till att vi hittar en revisor till 
som väljs in till nästa årsmöte. 

§17. Val av valberedning 
Anders Högelius fortsätter i valberedningen. Erik Andersson slutar sitt uppdrag. Nina 
Andrén går in i valberedningen. Anders och Nina väljs på 1 år. 

§18. Utmärkelser 

 Utmärkelser delas ut i samband med KA2 galan. Kristofer Friesesdal, Thomas Karlsson, 
Thomas Fortell, Mari Åkesson och Michael Nelson fick utmärkelse som ledare. 

§19. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 

§20. Mötets avslutande 
 Årsmötets ordförande Patrik Stenlund avslutade mötet. 

 

Kommenterad [HG4]: Beslutet var att båda valdes som 
revisorer. (bör skrivas lite mer formellt, inte bara som ett förslag) 

Kommenterad [HG5]: Diplom (om jag minns rätt), finns ju olika 
utmärkelser 

Kommenterad [HG6]: Roland Andersson förslog att vi skulle 
tänka på att söka utmärkelser från friidrottsförbundets 
ledarskapsveteraner (vet inte om det ska vara med) 
Rutiner för att de som fått utmärkelser, men inte varit på årsmötet, 
verkligen får sina utmärkelser. 
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Karlskrona enligt ovan 

 

 

Patrik Stenlund    Anders Söderberg 
Ordförande     Justeringsperson 

 

 

 

Håkan Grahn 
Justeringsperson 
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