
Årsmöte 2021-02-11 

 Dagordning 
 
Fysiskt på plats: Luis, Victoria, Håkan, Ibrahim och Selman  
Digitalt deltagande: 50 st.  
 
1. Mötets öppnande. 
 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
       * Håkan väljs till ordförande  
       * Victoria till sekreterare  
 
3. Val av två mötesjusterare, tillika rösträknare. 
        * Ibrahim justerare 
        * Selman justerare 
 
4. Fråga om mötets behöriga utlysning. 
        * Alla röstade JA på den utskickade Polly rösträknaren 
 
5. Fastställande av arbetsordning för årsmötet. 
        * Alla svarade ja muntligt eller ja skriftligt via chatten   
 
6. Fastställande av dagordning för årsmötet. 
        * Alla svarade ja muntligt eller ja skriftligt via chatten   
 
7. Styrelsens årsberättelse. 
       * Håkan läser upp styrelsens årsberättelse och Luis visar den digitalt 
       * Vlatko Kraslev har slutat sin delaktighet i fadderverksamheten av privata skäl.  
              * Istället har Tony Kacaniklievski tagit över.  
        
8. Styrelsens resultatrapport och balansräkning. 
       * Vedat berättar om styrelsens resultat & balansräkning  
       * Nike turneringen blev inställd, det gick till provmatcher istället 
       * 1 möte med områdesgruppen hann genomföras 2020 
       * Swish är populärt och är värt att fortsätta med 
       * 10 211 kr är kvar från året - detta är från olika möten som inte blivit av  
 
9. Revisorernas berättelse. 
        * Ibrahim läser upp revisorns berättelse och Luis visar upp den digitalt 
 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
       * Alla röstade JA på den utskickade Polly rösträknaren (100%)  
 
 
11. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 
       * Ingen som sa / skrev något  
 
 
12. Val av styrelseordförande på (1)år Avgående Håkan Persson, Nytt val av ordförande. 
     * Valberedningen föreslår omval av Håkan Persson – 100% röstade JA 
 
 
13. Val av styrelseledamöter 
* Ledamot för en tid på 2 år. Avgående Vedat Ömer. 



* Ledamot för en tid på 2 år. Avgående Victoria Blixt. 
* Ledamot för en tid på 2 år. Avgående Dragi Bosevski. 
* Ledamot för en tid på 2 år. Avgående efter 1 år, Malte Roos. Fyllnadsval på ett år. 
---------- 
Nyval av styrelseledamöter 2021 & 2022  
* Ledamot för en tid på 2 år. Vedat Ömer.  
* Ledamot för en tid på 2 år. Sofia Wigerup.  
* Ledamot för en tid på 2 år. Tony Kacaniklievski.  
* Ledamot för en tid på 2 år. Fyllnadsval på ett år. Daniel Milkov.  
 
 
14. Val av (2) revisorer på (1) år samt en revisorssuppleant på (1) år. 
   * Val av Revisorer 2021 – Röstning på Ibrahim och Tase (båda röstades fram)  
   * Val av suppleant för revisor 2021 - Salah av valberedningen, och Blerim från medlemmarna.        
(Salah röstade medlemmarna fram på årsmötet)  
 
15. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en utses som ordförande, alla för 2021. 
    * Styrelsen har föreslagit Magnus (ordförande) Selman (ledamot) Bujar (suppleant) 
    * Inga andra förslag har inkommit från medlemmarna  
    * Fastslagit att Magnus (ordförande) Selman (ledamot) Bujar (suppleant) 
 
 
16. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, styrelsen lägger 
förslag. Bilaga till verksamhetsberättelsen lämnas på årsmöte. 
   * Håkan går igenom verksamhetsplanen för kommande år, delas även digitalt till medlemmarna  
   * Medlemmarna godkände verksamhetsplanen genom Polly  
 
17. Fastställande av budget inklusive medlemsavgift. 
    * Vedat läser upp budgeten ink medlemsavgift 
    * Medlemmarna godkände budget & medlemsavgift genom Polly  
 
18. Inkomna motioner och propositioner. 
       * Inga inkomna motioner & propositioner  
   
19. Övrigt 
* Håkan går igenom hur medlemmarna betalar in medlemsavgiften för 2021 
 
20. Avslutande av Årsmötet. 

       


