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Protokoll årsmöte IFK Lidingö FK 
 
Datum: 2018-03-22 kl. 18.30 
Plats: IFK Lidingö FK, Fotbollskontoret 
 
 

1 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängd fastställdes enligt bilaga. 

 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Ivan Sundström valdes till ordförande för mötet och Jonas J:son Berg valdes till sekreterare för mötet. 

 
3 Val av protokolljusterare och två rösträknare 
 Joakim Karlsson och Nils Hillert, (del av mötet Per Hultkrantz) valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.  

 
4 Fråga om mötet utlästs på rätt sätt 
 Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt, genom att ha tillställts medlemmarna via e-brev, anslagits på förening-

ens hemsida, samt anslagits i klubblokalen. 
 

5 Fastställande av föredragningslista 
 Föredragningslistan enligt kallelsen godkändes av mötet.  

 
6 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017 
 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för fotbollsåret 2017 föredrogs och godkändes av årsmötet. 

 
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret 
 Revisionsberättelsen (se bilaga) föredrogs. Revisorn förordar ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen har läst revisorns anmärkning och kommer säkerställa rutinerna.  
 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

 
9 Fastställande av medlemsavgifter 
 Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 450 kr/år. 

 
10 Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 
 Budget och verksamhetsplan för 2018 föredrogs för årsmötet. Årsmötet godkände budget och verksamhetsplan.  

 
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 En motion (se bilaga) inkom i rätt tid och föredrogs. Motionen bifalles av styrelsen. 
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12 Val av funktionärer 
 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande funktionärer: 

 
a) PG Nilsson omval som ordförande för en tid av ett år 
b) • Ann Nagel omval som styrelseledamot för en tid av två år 

• Joakim Karlsson omval som styrelseledamot för en tid av två år 
• Anders Carlén omval som styrelseledamot för en tid av två år 
• Jesper Blomqvist omval som styrelseledamot för en tid av två år 
• Jens Gullfeldt omval som styrelseledamot för en tid av ett år 
 
Kvarstår som styrelseledamöter sedan årsmötet 2017-03-23 i ytterligare ett år gör Marie-Hélène Sund, 
Jonas J:son Berg, Ivan Sundström.  
 

c) • Lennart Söderblom omval som suppleant för en tid av ett år 
• Pernilla	Thofte	omval som suppleant för en tid av ett år 

 
d) • Daniel Stamenkovic, auktoriserad revisor Ernst & Young, omval som revisor för en tid av ett år 

• Lars I Ericsson omval som föreningsrevisor för en tid av ett år 
 

e) • Nils Hillert (ordförande)	
• Per Hultkrantz	
• Maria Winblad	
 

Som ombud till ombud till SDF-möten utsågs Liss-Olle Schröder av årsmötet. 
 

13 Övriga frågor 
 Uppdaterad jämställdhetspolicy finns på hemsidan. 

 
Särskilt tack: 
Föreningen vill tacka Daniel för ett gott samarbete med revisionsarbetet. 
 
 
Vid protokollet: Justeras:   Justeras: 
 
 
___________________ _____________________ ___________________ 
Jonas J:son Berg Joakim Karlsson  Nils Hillert / Per Hultkrantz 
 


