
  



Protokoll  

Årsmöte 2015-05-27  Stockholm Sport Academy IF  (802450-1291) 

 

 

Protokoll 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Fredrik Lindström förklarar mötet öppnat  

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Närvarande godkänner att mötet utlysts på rätt vis 

 

3. Godkännande av dagordning 

Godkändes den i förväg utsända dagordningen. Bilaga 1 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

På förslag utsågs: ordförande Fredrik Lindström, sekreterare Annika Wiklund 

 

5. Val av protokolljusterare 

På förslag utsågs: Caroline Eriksson och Johan Lindström 

 

6. Fastställande av röstlängd för mötet 

Fredrik Lindström 

Annika Wiklund 

Caroline Eriksson 

Johan Lindström 

 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Annika föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gågna året, Bilaga 2 

Konstaterades här efter att verksamhetsberättelsen var föredragen. 

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret 

Fastställdes de i årsredovisningen intagna resultat- & balansräkningarna 

 

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

Beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

9. Fastställande av medlemsavgifter, ev. inträdesavgifter och andra avgifter. 

På förslag från styrelsen fastslogs att medlemsavgiften skall ligga kvar på samma nivå som  

tidigare - 50 kr. 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande  

verksamhets/räkenskapsåret. 

Annika Wiklund föredrog styrelsens verksamhetsplan för det kommande året, Bilaga 2 



Annika Wiklund föredrog budget för kommande verksamhets/räkenskapsår, Bilaga 4  

Verksamhetsplan samt budget fastställdes och godkändes. 

 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter. 

Antalet styrelseledamöter fastställdes på förslag till tre inklusive ordföranden 

 

12. Val av 

Noterades att samtliga styrelseledamöter stod till förfogande för omval. 

  a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

Omvaldes härefter Fredrik Lindström 

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

Omvaldes härefter Annika Wiklund till sekreterare 

  Caroline Kastberg till kassör 

  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 

På förslag Johan Lindström 

  d) upp till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande; 

Omvaldes härefter Annika Wiklund 

 

13. Förslag till ändring i stadgar  
Information från styrelsen, samt övrig information kommuniceras via hemsidan. 

 

Stadgeförslag godkänns 

 

14. Övriga frågor 

Det talas mycket om tränarutbildning samt utvärdering av Sport Manager. Tankar lyfts på hur det skall 

vidareutvecklas. Det åligger styrelsen att arbeta vidare på en utvecklingsplan. 

 

15. Mötets avslutande 

Mötets ordförande Fredrik Lindström förklarar mötet avslutat 

 

_____________________________________________________________________________ 

Mötets sekreterare                                                            Mötets ordförande 

 

Annika Wiklund                                                               Fredrik Lindström 

 

Protokoll justeras 

 

 

Caroline Eriksson                                                           Johan Lindström 

 


