
 
 

Protokoll fört vid SIK Friidrottssektions årsmöte 7 mars 2022 

 

Närvarande: Daniel Nilsson 
 Malin Nömm 
 Tonia Strömquist 
 Erik Bowallius 
 Jörgen Silén 
 Sara Sandström 
 Lasse Nyqvist 
 Peter Lundin 
 Karolina Eriksson-Gonzales via länk 
 Torkel Kristoffers – via länk 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Jörgen hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd 
 Årsmötet fastställde röstlängden efter upprop av närvarande. 
 
§ 3 Mötet behörigt utlyst 
 Det fastställdes att mötet har varit behörigt utlyst. 
 
§ 4  Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes för mötet. 
 
§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 Jörgen Silén valdes till mötesordförande och Annika Hage Nederström valdes till 
 mötessekreterare. 
 
§ 6 Justeringspersoner 
 Peter Lundin och Daniel Nilsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 7 Rösträknare 
 Peter Lundin och Daniel Nilsson valdes till rösträknare. 
 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 
 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2021. 
 
§ 9 Styrelsens resultat- och balansräkning  
 Efter genomgång godkändes resultat- och balansräkning för 2021 
 
§ 10 Rådgivande beslut till klubbstyrelsen angående styrelsens ansvarsfrihet
 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
 



 
 
 
§ 11 Fastställande av sektionsavgift 
 Daniel N var föredrog styrelsens förslag till justering av sektionsavgift. Årsmötet 
 beslutade enligt styrelsens förslag att sektionsavgifterna justeras från och med 1 
 januari 2023. 
 
 
§ 12 Fastställande av budget 
 Efter genomgång av förslag till budget fastställde årsmötet enligt styrelsens förslag. 
 
§ 13 Verksamhetsplan 2022 
 Styrelsen föredrog muntligen för sektionens verksamhet: 
 20 mars Två sjöar runt 
 20 maj Sundbybergs Ungdomsspel 
 10 el 11 aug Tjejernas kväll på Stadion 
 30 el 31 aug Entimmeslöpning   
  
 Utöver dessa arrangemang kommer även KM ordnas. 
 Styrelsen har styrelsemöte en gång per månad för att följa upp och planera 
 verksamheten. 
 
§ 14 Val av ledamöter 
 Sittande styrelse valdes om på ett år och ett nyval på en suppleant gjordes: 
 Ordinarie ledamöter 
 Jörgen Silén 
 Malin Nömm 
 Daniel Nilsson 
 Tonia Strömquist 
 Roger Richter 
 Annika Hage Nederström 
 Suppleanter 
 Fredrik Vincent 
 Karolina Eriksson-Gonzales 
 Materialansvarig 
 Lasse Nyqvist 
 
§ 15 Val av valberedning 
 Valberedning kommer att väljas under våren. 
 
§ 16 Övriga frågor 
 Årsmötet gav uppdrag till styrelsen att diskutera vilka stora tävlingar som 
 subventioneras och med hur mycket, bland annat Världsungdomsspelen i Göteborg 
 men även andra större tävlingar. 
 Föräldramöten behöver ordnas i de olika tränargrupperna, frågan kommer att tas upp 
 på nästa tränarmöte den 28 mars. 
 
 
 



 
 
§ 17 Avslut 
 Jörgen tackade för visat intresse och bra diskussioner som kommer att utveckla 
 verksamheten. 
 
Vid tangenterna 
 
 
Annika Hage Nederström 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
Daniel Nilsson    Peter Lundin 


