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Årsmötesprotokoll 
För verksamhetsåret 2021/22 
Datum: 2022-03-25 
Plats: O’learys Vasastan & Teams & Microsoft teams 
Tid: 17:00 – 18:00 

 

§1 Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande Anders Westman öppnar mötet. 

 Närvarolista enligt bilaga 1.  

 

§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst. 

 

§3. Val av ordförande för mötet 

 Sittande ordförande Anders Westman väljs till ordförande för mötet. 

 

§4. Val av sekreterare för mötet 

 Jonatan Jonsson väljs till sekreterare för mötet. 

 

§5.  Val av två justeringsmän för mötet 

Håkan Andersen och Dennis Lisell väljs till justerare och rösträknare.  

 

§6.  Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse 

Anders Westman föredrog muntligen styrelsens verksamhetsberättelse. 

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.  

 

§7.  Föredragande av ekonomisk redovisning 

Anders Westman föredrog föreningens ekonomiska situation enligt 

resultat och balansräkning.  

 

§8. Revisorns redovisning och förslag 

Håkan Birgersson föredrar revisionsberättelsen och yrkar på att styrelsen 

ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021/22.  

 

§9. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/22 

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021/22. 

 

§10. Val av ordförande på ett år 

 Anders Westman väljs till ordförande på ett år.  

 

§11. Val av styrelseledamöter 

Tommy Åkesson och Jonatan Jonsson väljs till styrelseledamöter på två 

år. 

 

§12.  Val av suppleanter på ett år 

 Magnus Ahl väljs till suppleant på ett år.  
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§13.  Val av revisor och revisorssuppleant på ett år 

 Håkan Birgerson väljs till revisor på ett år. 

 Mattias Storgärds väljs till revisorssuppleant på ett år.  

 

§14.  Val av valberedning och en sammankallande 

Daniel Käck, Bo Andersson och Bosse Fasth väljs till valberedning. 

Daniel Käck väljs till sammankallande i valberedningen. 

 

§15. Fastställande av medlemsavgift  

Medlemsavgiften fastställs till 500 kr för aktiva medlemmar som fyllt 19 

under verksamhetsåret 2022-04-01 – 2023-03-31 och 200 kr för medlem 

som ej fyllt 19. Passiva medlemmar betalar 200 kr.  

 

§16.  Behandling av inkomna motioner 

 Inga inkomna motioner. 

  

§17. Övriga frågor 

Hedersmedlem 

Styrelsen föreslår att Keijo Jaatinen väljs in som hedersmedlem i 

domarklubben. Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.  

 

Allmän information profilkläder 

Anders Westman informerar allmänt om de profilkläder som tagits fram 

och eventuella nya kläder till nästa säsong.  

 

§18. Mötet avslutande 

 Anders Westman tackar alla närvarande och avslutar mötet.  

  

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

______________________  ______________________ 

Anders Westman   Jonatan Jonsson 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

______________________  ______________________ 

Håkan Andersen   Dennis Lisell 
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Bilaga 1 – Närvarolista 

• Jonatan Jonsson (Teams) 

• Patrik Widmark (Teams) 

• Anders Westman 

• Håkan Birgersson 

• Bosse Fasth 

• Tommy Åkesson 

• Dennis Lisell 

• Håkan Andersen 

• Daniel Käck 

• Leif Almen 

• Keijo Jaatinen 

• Urban Bendtz  

• Lasse Bodin  

• Johan Skog  

• Johan Hedell  

• Linus Rydell  

• Peter Hampus  

• Tommy Åkesson  

• Keijo Jatinen  

• Bosse Andersson  

• Magnus Ahl  

• Robban Andersson  

• Viggo Fridolf  

• Peter Carsbo  

• Erik Wyke  

• Ove Rinnbäck  

• Sanna Rinnbäck  

• Fredrik Johansson  

• Max Wallgren  

• Inez Edenberg 

• Isak Edenberg  

• Mattias Hedvik 

• Hjalmar Nergård 
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Årsmötesprotokoll 
För verksamhetsåret 2021/22 
Datum: 2022-03-25 
Plats: O’learys Vasastan & Teams & Microsoft teams 
Tid: 17:00 – 18:00 


 


§1 Mötets öppnande 


 Klubbens ordförande Anders Westman öppnar mötet. 


 Närvarolista enligt bilaga 1.  


 


§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 


Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst. 


 


§3. Val av ordförande för mötet 


 Sittande ordförande Anders Westman väljs till ordförande för mötet. 


 


§4. Val av sekreterare för mötet 


 Jonatan Jonsson väljs till sekreterare för mötet. 


 


§5.  Val av två justeringsmän för mötet 


Håkan Andersen och Dennis Lisell väljs till justerare och rösträknare.  


 


§6.  Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse 


Anders Westman föredrog muntligen styrelsens verksamhetsberättelse. 


Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.  


 


§7.  Föredragande av ekonomisk redovisning 


Anders Westman föredrog föreningens ekonomiska situation enligt 


resultat och balansräkning.  


 


§8. Revisorns redovisning och förslag 


Håkan Birgersson föredrar revisionsberättelsen och yrkar på att styrelsen 


ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021/22.  


 


§9. Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/22 


Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 


2021/22. 


 


§10. Val av ordförande på ett år 


 Anders Westman väljs till ordförande på ett år.  


 


§11. Val av styrelseledamöter 


Tommy Åkesson och Jonatan Jonsson väljs till styrelseledamöter på två 


år. 


 


§12.  Val av suppleanter på ett år 


 Magnus Ahl väljs till suppleant på ett år.  
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§13.  Val av revisor och revisorssuppleant på ett år 


 Håkan Birgerson väljs till revisor på ett år. 


 Mattias Storgärds väljs till revisorssuppleant på ett år.  


 


§14.  Val av valberedning och en sammankallande 


Daniel Käck, Bo Andersson och Bosse Fasth väljs till valberedning. 


Daniel Käck väljs till sammankallande i valberedningen. 


 


§15. Fastställande av medlemsavgift  


Medlemsavgiften fastställs till 500 kr för aktiva medlemmar som fyllt 19 


under verksamhetsåret 2022-04-01 – 2023-03-31 och 200 kr för medlem 


som ej fyllt 19. Passiva medlemmar betalar 200 kr.  


 


§16.  Behandling av inkomna motioner 


 Inga inkomna motioner. 


  


§17. Övriga frågor 


Hedersmedlem 


Styrelsen föreslår att Keijo Jaatinen väljs in som hedersmedlem i 


domarklubben. Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.  


 


Allmän information profilkläder 


Anders Westman informerar allmänt om de profilkläder som tagits fram 


och eventuella nya kläder till nästa säsong.  


 


§18. Mötet avslutande 


 Anders Westman tackar alla närvarande och avslutar mötet.  


  


 


 


Ordförande    Sekreterare 


 


 


______________________  ______________________ 


Anders Westman   Jonatan Jonsson 


 


 


 


Justeras    Justeras 


 


 


______________________  ______________________ 


Håkan Andersen   Dennis Lisell 
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Bilaga 1 – Närvarolista 


• Jonatan Jonsson (Teams) 


• Patrik Widmark (Teams) 


• Anders Westman 


• Håkan Birgersson 


• Bosse Fasth 


• Tommy Åkesson 


• Dennis Lisell 


• Håkan Andersen 


• Daniel Käck 


• Leif Almen 


• Keijo Jaatinen 


• Urban Bendtz  


• Lasse Bodin  


• Johan Skog  


• Johan Hedell  


• Linus Rydell  


• Peter Hampus  


• Tommy Åkesson  


• Keijo Jatinen  


• Bosse Andersson  


• Magnus Ahl  


• Robban Andersson  


• Viggo Fridolf  


• Peter Carsbo  


• Erik Wyke  


• Ove Rinnbäck  


• Sanna Rinnbäck  


• Fredrik Johansson  


• Max Wallgren  


• Inez Edenberg 


• Isak Edenberg  


• Mattias Hedvik 


• Hjalmar Nergård 
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