
 

 

 

 

Årsmötesprotokoll för Östers IF  
 
Datum: 2016-03-21 
Tid: kl 19.00 
Plats: Östergatans Restaurang 
 
   
 
1. Årsmötets öppnande. 
 Sven Johannesson hälsade välkommen och öppnade Årsmötet 2016 
 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 Årsmötet beslutar att röstförfarande tas vid tillfälle om det krävs att rösträkning genomförs 
 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 På förslag är Åke Eriksson och Johan Kåberg, som väljs till ordförande respektive sekreterare 
 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 Ingmar Bolsgård och Rolf Kjällbring väljs till protokolljusterare och rösträknare. 
 
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
Mötet har utlyst via dubbelannons i SMP och på föreningens hemsida.  
 
Medlem Carl-Gunnar Rönn har en undran till styrelsen om detta komplicerade sätt och detta 
hemlighetsmakeri är att anse som att mötet är utlyst på rätt sätt? Sven Johannesson svarar på denna 
fråga.  
 
Årsmötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 
 
6. Fastställande av föredragningslista. 
 Årsmötet fastställer föredragningslistan.  
 
7. Redovisning av; 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
     
Åke Eriksson går igenom verksamhetsberättelsen. Ordförande har ordet – Sven Johannesson 
reflekterar över verksamhetsåret.  
 
Verksamhetsberättelsen fastställs av Årsmötet  
 
b. Styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste 
räkenskapsåret med förslag till disposition av årets resultat för det senaste räkenskapsåret. 
  



 

Jonas Karlsson, styrelsens ekonomiskt ansvarige, sammanfattar resultatet för föreningen enligt 
föreslagen årsredovisning för 2015. Styrelsens förslag är att den ansamlade förlusten balanseras i ny 
räkning.  
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret. 
Revisorerna Leif Johansson och Hans Petersson som granskat ÅR bekräftar att ÅR ger en rättvisande 
bild enligt god redovisningsed.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas anvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2015 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 
 Årsmötet tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas anvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
11. Fastställande av medlemsavgifter. 
Det extra årsmötet har redan fastställt punkten. 
 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets/räkenskapsåret. 
Jonas Karlsson föredrar budget för 2016. Det är en utmaning för föreningen att klara budgeten för 
året. Se dokumentet Östers IF – Ekonomi Årsmöte 2016-03-21.  
 
Medlem Anders Henningsson ställer frågor där Jonas svarar på frågan kring räntor och Fredrik 
Gustafsson på frågan kring det sportsliga kapitalet, dvs kring spelarförsörjning inför en eventuell 
uppflyttning.  
 
Medlem Carl-Gunnar Rönn undrar kring styrelsens tankar kring att återställa det egna kapitalet. Jonas 
svarar att det kommer att vara svårt i div 1 men i Superettan finns goda möjligheter.  
 
Årsmötet bifaller budget och verksamhetsplan 2016 
 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 Det finns inga inkomna motioner att behandla 
 
14. Förslag på stadgeändringar avseende borttagande av sektionsstyrelserna 
samt inval av en representant för ungdom i huvudstyrelsen  
Henrik Cajnerud redogör för hur ungdomsstyrelsen tänkt kring avvecklande av sektionsstyrelsen. 
 
Medlem Carl-Gunnar Rönn lyfter ett antal frågor kring stadgeändringarna samt riktar kritik mot 
förfarandet efter Extra årsmötet. Sven Johannesson svarar på Calles frågor. Sekreterare vid Extra 
årsmötet Martin Jonasson svarar på frågan om det saknade protokollet. Det var färdigskrivet direkt 
efter mötet. Det publicerades dock senare. 
 
ÅM beslutar att bifalla stadgeändringen 
 
15. Val av; 
a. Styrelsens ordförande för en tid av ett år 



 

 
Valberedningen föreslår nyval av Martin Jonasson. Årsmötet beslutar att välja Martin Jonasson till 
ordförande för ett år.  
 
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 
 
Valberedningen föreslår nyval på Sven Johannesson, Johan Lindberg och Johan Milton samt omval 
på Jonas Karlsson och Henrik Stridh. Årsmöte beslutar att gå på valberedningens linje.  
 
c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. 
 
Hans Petersson och Leif Johansson väljs av Årsmötet för ett år.  
 
Christer Frisk och Sven-Åke Svensson väljs till revisorssuppleanter 
 
d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en, av årsmötet, skall utses till 
valberedningens ordförande samt en suppleant till valberedningen.  
 
Förslag från styrelsen är att Henrik Nilsson väljs till ordförande samt Camilla Milton och Ola Rydén till 
ledamöter. Leif Rydén väljs till ersättare. 
 
Årsmötet bifaller förslaget. 
 
e. Val av ledamöter i Stig Svensson-fonden 
 
Förslag på omval av Tommy Svenson som ordförande samt omval av ledamöter Ola Rydén och Peter 
Svensson. 
 
Till suppleant förordas nyval av Johan Milton och Peter Wibrån. 
 
Ledarstipendiat för 2015 är Carl-Johan Bonde och Johan Hjalmarsson får spelarstipendiatet. 
Stipendier delas ut vid hemmapremiären. 
 
16. Övriga frågor 
  
Tomas Askebrant tar med sig nyförvärven upp på scen - Tom Stahre, Robin Östlind, Björn Berglund 
och Malkolm Nilsson.  
 
Fråga från medlem: Det sportsliga kapitalet 2016 och framöver – hur räcker detta till? Tomas svarar 
att grunden finns och att med det lag vi har idag skulle klara sig bra i SE.  
 
Markus Ottosson och Andreas Skagerlind berättar om - ny hemsida som lanserade idag kl 15.00. De 
berättade om Sveriges idrottsmecka och Växjös absolut bästa läge, dvs Arenastaden. De berättar 
vidare om actions inför säsongen – fler ytor uthyrda i MHA, centrerat insläpp på matcher, torsdagsfika 
9-11. Advisory Board – en grupp av människor som kan stödja med råd och kompetenser. Kommer att 
fortsätta att tillföra fler kompetenser samt ett bättre system för att nå ut till alla medlemmar.  
 
Andreas fortsätter med att prata om Nätverket Business, Konferens & Event, Öster i Samhället och 
1968-klubben.  
 



 

Sven Johannesson avtackar – Henrik Cajnerud för många år i ungdom, Leif Rydén för sitt arbete som 
ordförande i valberedningen, Johan Milton för åren i ungdomsstyrelsen samt Åke Eriksson och Johan 
Kåberg för väl genomfört årsmöte,  
 
Mats Fransson tar mikrofonen och avtackar Sven Johannesson för fyra år som ordförande i styrelsen 
 
17. Årsmötets avslutande 
Åke Eriksson tackar för ett väl genomfört Årsmöte. Med 25 års erfarenhet av Östers årsmöten tackar 
Åke med en god känsla inför framtiden.  
 
Sven Johannesson överlämnar ordförandeklubban till Martin Jonasson 
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