Årsmöte 2022
Skogås Trångsund IBK
2022-05-18

Närvarande Styrelsen
Lotta Berggren
Angelica Johansson
Daniel Ankarstav
Lena Lindström
Närvarande Medlemmar
Simon Haque
Oscar Wikström
Oscar Landgren
Christian Bondestad
Linn Johansson
Micke Kronsjö
1. Mötets öppnande
Angelica öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Årsmötet valde Angelica Johansson som ordförande och Lotta Berggren
som sekreterare.
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Sekreteraren gjorde en förteckning av närvarande medlemmar.
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4. Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände dagordningen.
5. Val av två justeringsmän samt tid och plats för justering av protokoll
Årsmötet valde Simon Haque och Micke Christian Bondestad till
justeringsmän.
Tid och plats för justering: senast 2 juni.
6. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt.
Kallelse till årsmötet har skett på rätt sätt.
7. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gick igenom
Årsmötet godkände årsredovisningen.
8. Revisionsberättelse
Kassör Lotta Berggren får igenom revisionsberättelsen.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10.
Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet
11.
Ersättning till styrelsen samt ledararvode
Ledararvode fördelas enligt kommande styrelsebeslut mellan ledare i
föreningen.
Årsmötet godkände styrelsens förslag
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12.
Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
Kassör Lotta Berggren går igenom budgeten inför nästa år.
Årsmötet föreslår att avgiften för innebandyskolan höjs till 1000 kr.
Budgeten justeras så att budgeterat antal sänks från 50 till 40.
Årsmötet godkände budgeten och medlemsavgiften.

13.
Val av ordförande till följande ordinarie årsmöte
Valberedningen har föreslagit Angelica Johansson till ny ordförande.
Årsmötet valde Angelica på 1 år.

14.
Val av styrelseledamot och suppleant
Valberedningens förslag:
Lotta Berggren föreslagen omval 2 år
Årsmötet godkände valberedningens förslag.
Årsmötet föreslog Oscar Landgren som nyval på 1 år.
Årsmötet godkände mötets förslag
15.
Val av revisor
Fredrik Borgerud är föreslagen till revisor av valberedningen.
Årsmötet väljer Fredrik på 1 år.
16.
Val av valberedning
Förslag till valberedning för nästa säsong är Jesper Gustafsson.
Årsmötet väljer Jesper på 1 år.
17.
Övriga frågor
Årsmötet diskuterade Huddinge kommuns halltids-fördelning.
Ordförande Angelica berättade hur vi som förening kan gå vidare med olika
förslag för att förbättra halltids-fördelningen.
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