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Årsmötesprotokoll 2022 – Hanvikens SK 

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet. 
Föreningens ordförande Mathias Tegnér hälsade välkommen till mötet. Vidare fastställdes röstlängden. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Annika Nilsson valdes till ordförande för mötet och Mathias Tegnér valdes till mötessekreterare. 
 

3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. 
Ingrid Wilberg och Richard Mattsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.  
 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst, då det funnits inbjudan på föreningens hemsida sedan 19:e 
februari 2022. 
 

5. Godkännande av dagordning. 
Årsmötet godkände dagordningen enligt förslag. 
 

6. Fastställande av sektionernas verksamhetsberättelse, samt årsredovisning.  

Sektionernas verksamhetsberättelse, samt årsredovisning godkändes enligt förslag . 
 

7. Godkännande av föreningens verksamhetsberättelse. 

Föreningens verksamhetsberättelse godkändes enligt förslag.  
 

8. Godkännande av föreningens årsredovisning. 

Föreningens årsredovisning godkändes enligt förslag.  
 

9. Revisionsberättelse över det senaste verksamhetsåret.  
Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.  
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 

11. Godkännande av medlemsavgifter. 

Styrelsens förslag att lämna medlemsavgifterna oförändrade fann mötets gillande. 
 

12. Fastställande av sektionsavgifter. 

De sektionsavgifter som antagits av sektionsårsmötena fastställdes av årsmötet.  

 

13. Fastställande av sektionernas verksamhetsplan 

De verksamhetsplaner som antagits av sektionsårsmötena fastställdes av årsmötet.  
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14. Fastställande av sektionernas budget 

De budgetar som antagits av sektionsårsmötena fastställdes av årsmötet.  
 

15. Godkännande av verksamhetsplan  

Styrelsens förslag på verksamhetsplan för föreningen godkändes. 
 

16. Godkännande av ekonomisk plan för kommande år. 

Styrelsens förslag på ekonomisk plan  för föreningen godkändes. 
 

17. Val av: 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.  
Mathias Tegnér valdes till ordförande för en tid av ett år enligt valberedningens förslag. 
 

b) föreningens kassör för en tid av två år.  
Andreas Månsson valdes till kassör för en tid av två år enligt valberedningens förslag. 
 

c) ledamöter representerandes aktiva sektioner för en tid av ett år.  
Robert Åsberg (fotboll), Mikael Westford (ishockey) och Annika Nilsson (friidrott) valdes till 
styrelseledamöter för en tid av ett år, enligt sektionsårsmötenas förslag.  
 

d) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  
Johnny Granath och Tove Ericson valdes för en tid av två år som ledamöter i styrelsen. 
Richard Mattsson och Erik Norberg valdes som fyllnadsval för en tid av ett år som ledamöter i 
styrelsen.  
 

e) en auktoriserad revisor, jämte minst en ersättare för en tid av ett år.  
Auktoriserad revisor Tommy Nilsson på Hummelkläppen valdes. Vidare beslutade mötet att ersättare 
utses av Hummelkläppen. 
 

f) en förtroendevald revisor, jämte minst en ersättare för en tid av ett år.  
Rollen som förtroendevald revisor vakantsattes. 
 

g) en sammankallande i valberedning. 
Årsmötet valde Juha Lange som sammankallande i valberedningen. 
 

h) en ledamot i valberedning för en tid av ett år per aktiv sektion. 
Varje sektion beslutades inkomma med ledamot i valberedningen. 
 

i) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 
Årsmötet beslutade att delegera denna fråga till den nyss valda huvudstyrelsen.  
 

19. Fastställande av sektionsmötenas val av sektionsstyrelse. 
Årsmötet fastställde sektionsårsmötenas styrelseval enligt förslag. 
 

20. Godkännande av valberedningsinstruktion. 
Valberedningsinstruktionen godkändes enligt förslag. 
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21. Godkännande av eventuella stadgeförändringar. 
Inga förslag till stadgeförändringar förelåg på mötet.  
 

21. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem. 
Inga förslag från styrelsen eller motioner förelåg på mötet.  
 

22. Mötes avslutande. 
Årsmötesordförande Annika Nilsson tackade för deltagandet på mötet. 
 
 

 
Vid protokollet Mötesordförande  
 
 

Mathias Tegnér Annika Nilsson 
 
 
 
 

Justeras av  
 
 

Ingrid Wilberg Richard Mattsson 
 
 
 


