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Årsmötesprotokoll för Börje Sportklubb  
redvisningsåret 2020 

 
1. Ordförande Karin Stenberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Till mötesordförande väljs Peo Danielsson och till mötessekreterare Stina Andersson 

3. Dagordningen godkänns 

4. Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Patrik Eklund 

5. Röstlängden fastställs till 11 stycken personer, lista skickas runt som alla närvarande skriver på. 

6. Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst. 

7. Börje Sportklubb:s årsredovisning gås igenom övergripande 

a) Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020  
b) Sektionernas verksamhetsberättelse för 2020 
c) Börje Sportklubbs förvaltningsberättelse för 2020 redovisas av klubbens kassör Lovisa Hedmo 

 Totalt sett har Klubbens betalande medlemsantal brutit en positiv trend under 2020. 
Klubben både ökade nya medlemmar under året och tappade samtidigt fler medlemmar 
under året än tidigare. Det är familjemedlemskapen som blivit färre under 2020. 
 

 Vi har sålt fler reklamskyltar  
 

d) Stiftelsens Börje Idrottsgårds verksamhetsberättelse för 2020. 

 Ej närvarande 

8. Revisorernas berättelse för Börje Sportklubb samt Stiftelsens Börje Idrottsgård för 2020 redovisas av 
mötets ordförande. 
 

9. Årsmötet beviljar Börje Sportklubbs-styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 
 

10. Årsmötet fastställer medlemsavgift för 2022 enligt följande förslag  
Familjeavgiften höjs till 500:- 
Enskild medlem höjs till 350:-  
Seniorer 200:- denna ”nivå” är ny (senior =från det år man fyller 65år) 
 

11. Styrelsens och sektionernas mål för 2021 samt Stiftelsens Börje Idrottsgårds verksamhetsplan för 
2021. 

a) Kommentar till bidraget vi fått för disc-golf 
Omdirigering av bidrag till disc-golfen går eventuellt till nya mål till nya 5-mannamål 
 
 

12. Fastställande av budget för 2021 
Budgeten för 2021 fastställs av årsmötet 
 
 
 
 



                                          Årsmötesprotokoll för Börje Sportklubb 2021-05-30          Sida 2 av 3 
 

 

13. Två inkomna motioner 

Årsmötet tar till sig styrelsens förslag på inkomna motioner 

- Boulebana – beslut att vi tar reda på vad boul-spelarna själva önskar 

- Paddel – beslut att vi avvaktar och ser över behovet om 2 år 

 
14. Övriga frågor  

 
 Årsmötet beslutar att tabort Motorsektionen från stadgarna. 

 Årsmötet beslutar att ändra skrivningen i stadgara enligt följande, detta behöver följas upp 
på nästa årsmöte. 

o Ändra skrivningen i våra stadgar gällande vilka förbund klubben ska tillhöra. 

 Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att reda ut hur SBI ska delta på årsmötet 
 

15. Val  

a) Ordförande i Börje Sportklubb för en tid av ett år (till 2022) 
omval  Karin Stenberg 
 

b) Halva antalet ordinarie ledamöter i Börje Sportklubb:s styrelse för en tid av två år (till 2023) 
nyval Alf Gustavsson väljs till 2022 (avsteg från stadgar) 
omval Johan Hedman   
sittande Lovisa Hedmo 
sittande Stina Andersson 
 

c) Suppleanter i styrelsen samt inträdesordning: två personer för en tid av ett år (till 2022).  
nyval  Therese Söderin, inträdesordning ett 
 

d) Revisorer för Börje Sportklubb samt suppleant: två personer för en tid av ett år (till 2022). 
omval Peter Udén 
omval Hans Andersson 
 

e) Ledamöter i valberedningen samt sammankallande: tre eller fem personer för en tid av ett år 
(till 2022) 
omval Jakob Hultbom (sammankallande) 
omval Ingmar Jansson  
omval Lars-Erik Andersson 
 

f) Deltagare i Fjällidenkommittén är följande 
Johan Hedman, Magnus Cedervind, Karin Hahlin-Ohlström, Stina Andersson,  
Lars-Erik Andersson, Robert Auer, Carin Åberg, Nils Hagenvall 

 

g) Stiftelsen Börje Idrottsgård ordinarie ledamöter: tre personer för en tid av tre år (till 2024) 
Ej närarande 
 

h) Stiftelsen Börje Idrottsgård suppleant – för en tid av tre år (till 2024) 
Ej närarande 
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16. Anmälan (val) av tre styrelseledamöter som representerar de tre största sektionerna i klubben 
Följande sektioner anmäls och väljs med följande representanter. 
UFO Robert Auer 
Fotboll  Robert Auer 
Motion Karin Ohlström 
 

17. Mötets ordförande avslutar årsmötet. 

 
 
 
 
 

…………………………………….                         ……………………………………….. 
Karin Stenberg Stina Andersson  
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
…………………………………….. 
Patrik Eklund 

       Justeras                 


