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Årsmötesprotokoll för Börje Sportklubb  
avser år 2019 

 
1. Ordförande Patrik Eklund öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Till mötesordförande väljs Christer Strömstedt och till mötessekreterare Stina Andersson 

3. Dagordningen godkänns 

4. Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Karin Ohlström 

5. Röstlängden fastställs till 21 stycken personer, lista skickas runt som alla närvarande skriver på. 

6. Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst. 

7. Börje Sportklubb:s årsredovisning   

a) Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019 redovisas av klubbens ordförande Patrik 
Eklund. 
 
b) Sektionernas verksamhetsberättelser för 2019 redovisas av de olika sektionernas 
representanter. 
 
c) Styrelsen förvaltningsberättelse för 2019 redovisas av klubbens kassör Alf Gustafsson 

 Antalet medlemmar har ökat och vi var 725st under 2019. 
 Generellt har samtliga kostnadsposter ökat jämför med 2018 förutom 

personalkostnader, verksamhetskostnader och kostnaderna för Fjälliden som legat på 
oförändrad nivå.  
 

d) Stiftelsens Börje Idrottsgårds verksamhetsberättelse för 2019 redovisas av Joakim Bergkvist. 

 Stiftelsens verksamhet under året har varit att driva Idrottsgården. 

 Störta insatsen har varit förbättring av parkeringen.  

 Man har sökt bidrag hos boverket för renoveringen men får troligen avslag. Helt ny 
styrelse under 2019.  
 

8. Revisorernas berättelse för Börje Sportklubb samt Stiftelsens Börje Idrottsgård för 2019 redovisas av 
mötets ordförande. 

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

10. Årsmötet fastställer oförändrad medlemsavgift för 2021. 

11. Styrelsens och sektionernas särskilda mål för 2020 samt Stiftelsens Börje Idrottsgård 
verksamhetsplan för 2020. 

Huvudstyrelsen 
 Göra Fjälliden mer tillgänglig. 

 Få fler medlemmar genom att erbjuda flera aktiviteter till exempel fotbollsgolf 

Fotboll 

 Vill fortsätta att vara med i och placera sig bra i olika cuper och i division 5 och 8 

 Sälja hamburgare på Ekebyboda 
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Fjällidenkommitten 
  Få ordning på städningen 

 Dressa och lufta fotbollsplaner 

 

UFO 
  Få så många ungdomar som möjligt att spela så länge som möjligt i Börje SK 

 Anordna fotbollsskola 

 Anordna fotbollensdag  
 

Pingis 

 Inga nedskrivna mål, ej närvarande 
 

Tennis 

 Fortsätta med bra banor och bra service 

 Fortsätta med tennisskolan 
 

Ridning 

 Hyra ut ridbanan fortlöpande 
 

Motion 

 Få så många Börjebor som möjligt att motionera 

 Få fler som deltar på sina aktiviteter 

 Kunna genomföra kyrksvängen 

 Anordna en orienteringskurs 

 Anordna en hälsodag 
 

 

12. Stiftelsen Börje Idrottsgårds verksamhetsplan för 2020 
Jobba mer med kommunen och hitta bra samarbete. 
 
 

13. Fastställande av budget för 2020 
Tyvärr har budgen för huvudstyrelsen fallit bort vid uppkopiering av den information som 
tillhandahålls under mötet. Alf Gustafsson redovisar muntligt. 
 
Alf Gustafsson redovisar styrelsens budgetförslag.  
Sektionernas representanter svarar på frågor om respektive sektions budgetförslag. 
   
Årsmötet fastställer att de för mötet ej redovisade budgetförslag ska ha inkommit till styrelsen inom 
1 månad. Detta gäller sektionerna Bordtennis och Fotboll. 

 

14. Inga inkomna motioner 

 
15. Övriga frågor  

 
 Motioner till nästa årsmöte 
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o Nya medlemmar får lägre avgift under det första året. 

o Det behöver bli enklare att skicka ut och få in medlemsavgifter så att det blir lättare 
att administrera och att som medlem betala.  

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

16. Val  

a. Ordförande i Börje Sportklubb för en tid av ett år (till 2020) 
nyval  Karin Stenberg 
 

b. Halva antalet ordinarie ledamöter i Börje Sportklubb:s styrelse för en tid av två år (till 2022) 
nyval Patrik Eklund väljs till 2021 (avsteg från stadgar) 
omval Johan Hedman  väljs till 2021 (avsteg från stadgar) 
omval Lovisa Hedmo 
nyval Stina Andersson 
 

c. Ordförande i sektionerna för en tid av ett år (till 2020) 
fotboll omval  Robert Auer 
UFO  omval  Robert Auer 
tennis omval  Finn Elsrud 
motion  omval  Karin Ohlström  
bordtennis omval  Rikard Cederholm 
ridning  omval  Jenny Jansson  
 

d. Suppleanter i styrelsen samt inträdesordning: två personer för en tid av ett år (till 2021).  
nyval  Alf Gustavsson, inträdesordning ett 

person två är vakant  
 

e. Revisorer för Börje Sportklubb samt suppleant: två personer för en tid av ett år (till 2021). 
omval Peter Udén 
omval Hans Andersson 
 

f. Ledamöter i valberedningen samt sammankallande: tre eller fem personer för en tid av ett år 
(till 2021) 
omval Jakob Hultbom (sammankallande) 
omval Ingemar Jansson  
omval Lars-Erik Andersson  
 

g. Deltagare i Fjällidenkommittén är följande 
Johan Hedman, Magnus Cedervind, Karin Hahlin-Ohlström, Stina Andersson,  
Lars-Erik Andersson, Robert Auer, Stig Persson, Carin Åberg 
 

h. Stiftelsen Börje Idrottsgård ordinarie ledamöter: tre personer för en tid av tre år (till 2023) 
 
omval Anders Larsson 
 
sittande Stefan Mårtensson vald till 2021 
sittande Veronica Schytzer vald till 2021 
sittande Maria Norell Candetoft vald till 2022 
sittande Joakim Bergqvist vald till 2022 
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i. SBI suppleant – för en tid av tre år (till 2023) 
nyval David Everborn 
 
sittande Mikael Jernlöf vald till 2022 
sittande Lennart Sörby vald till 2021 
 

17. 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 
 

18. Mötets ordförande avslutar årsmötet. 

 
 
 
 
 

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

       Justeras                 


