
 

 
PROTOKOLL 
Årsmöte Nynäshamns IF Fotboll 21 februari 2018 
Deltagare: John Genz, Emma Ny, Erik Bergendahl, Suvad Barucija, Håkan Svanberg, 
Anders Tegnerud, Anders Mattsson, Ronnie Nyberg, Niklas Svanberg, Claes Funk 
 

§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

Deltagarlista upprättas, se ovan. Röstlängden är 10. 

 

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet är korrekt utlyst. 

 

§3 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

 

§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

Håkan Svanberg väljs till ordförande för mötet. Emma Ny väljs till sekreterare. 

 

§5 Val av justeringsperson, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 
samt rösträknare 

Till justeringsperson väljs Suvad Barucija och Anders Tegnerud. Till rösträknare väljs Emma 
Ny. 

 

§6 Sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och 
balansräkningar för det senaste verksamhetsåret 

Håkan Svanberg sammanfattar föreningens verksamhetsberättelse samt redogör för resultat 
och balansräkningen. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och 
balansräkning. 

 

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under 
det senaste räkenskapsåret 

Revisor, Anders Mattsson har granskat räkenskapsåret och upprättat en revisionsberättelse. 
Han konstaterar att det är ordning och reda i räkenskaperna. Ett tillägg från revisorn är att 
styrelsen bör ta ett beslut för vad som gäller om lag drar in egna sponsorer och hur stor 
andel som i så fall ska tillfalla föreningen. Anders läste upp berättelsen som tillstyrker att 
årsstämman fastställer resultat och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

 



 

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

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 

§9 Fastställande av medlemsavgifter och nästkommande års budget 

Styrelsen presenterar ett förslag på nya medlemsavgifter för 2018. Förslaget innebär att 
avgiftsnivåerna anpassas efter 5-, 7-, 9- respektive 11-manna istället för ålder samt att 
avgiften höjs med i snitt 100 kronor. Förslaget innehåller även ett maxtak för familjer med 
flera spelare – max 2000 kr i spelaravgift. Avgiften för FFA förbli oförändrad. Förslaget 
bifogas.  

 

§10 Val av 

a) Ordförande för en tid av två år 
Håkan Svanberg är sedan tidigare vald till 2019 

b) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
Niklas Svanberg (till 2020) samt Per-Erik Stensveden (till 2020) 

c) två suppleanter för en tid av ett år; 
Suvad Barucija samt Claes Funk 

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; 
Anders Mattsson 

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara 
sammankallande; 
John Genz, Erik Bergendahl, en vakant 

 

§11. Behandling av förslag 

Inga inkomna förslag. 

 

§12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

Sekreterare   Ordförande 

_______________________ _______________________ 

Emma Ny   Håkan Svanberg 

Justerare 

_______________________  _______________________  

Suvad Barucija   Anders Tegnerud 


