Protokoll från årsmöte för IF Friskis&Svettis Eskilstuna 2019
Datum:
Plats:

Onsdag 10 april 2019
Sal 3 Sveaplan, Lundbladsvägen 6, Eskilstuna

§ 1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Marie Svensson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet
På förslag antogs den upprättade närvarolistan att också gälla som röstlängd.
Närvarolistan/röstlängd finns som bilaga 1 till protokollet.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare.
Årsmötet valde Anitha Wretling som ordförande och Tua Larsson Manelius som sekreterare för
mötet.
§ 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som liksom ordförande ska justera
protokollet.
Årsmötet valde Gerd Runsten och Therése Purra Pettersson att tillsammans med
mötesordföranden justera protokollet och att vid behov också vara rösträknare.
§ 5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
Verksamhetschef Pernilla Sjöberg redovisade att information om årsmötet lades ut 12
veckor innan årsmötet i föreningens informationskanaler, på hemsidan, Facebook, Instagram
och via anslag i lokalen. 11/3, fyra veckor före årsmötet gick kallelsen ut via ovanstående
kanaler. Verksamhetsberättelse och årsbokslut lades ut på hemsidan och i receptionen två
veckor före årsmötet. Alla dessa aktiviteter har gjorts inom de tidsgränser som anges i
föreningens stadgar.

Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordning och procedurregler.
Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen, bilaga 2, liksom procedurreglerna.

§ 7. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
Pernilla Sjöberg berättade vad som hänt gällande förra årets motioner.
Punkten om val till valberedningen justeras till att Carl Cypriansen valdes på 1 år.
Med den justeringen lades föregående årsmötesprotokoll till handlingarna.

§ 8a. Genomgång av styrelses verksamhetsberättelse.
Pernilla Sjöberg visade en film om året som gått och berättade om de väsentligaste delarna av
verksamhetsberättelsen.
§ 8b. Genomgång av förvaltningsberättelse samt resultat-och
balansräkning för året.
Maria Norbäck presenterade den i verksamhetsberättelsen redovisade resultat- och balansräkning
och presenterade styrelsen beslut angående ekonomin i Friskis&Svettis och Rörelseglädje.
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, bilaga 3.
§ 9. Revisorernas berättelse
Ivar Lejbrink, lekmannarevisor, föredrog revisionsberättelsen, bilaga 4.

§ 10. Fastställande av resultat-och balansräkning.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2018 och beslutade att årets resultat
balanseras i ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 12. Fastställande av medlemsavgifter.
Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift.

§ 13. Behandling av och beslut om propositioner.
Inga propositioner har inkommit.

§ 14. Behandling av och beslut om motioner.
Inga motioner har inkommit.

§ 15. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Verksamhetschef Pernilla Sjöberg presenterade verksamhetsplanen för år 2019, bilaga 5
Maria Norbäck presenterade budgetförslag för 2019, bilaga 6.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.

§ 16. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen.
Årsmötet beslutade också att inga arvoden ska utgå till styrelseordförande, styrelseledamöter,
suppleanter eller lekmannarevisorer.

§ 17. Val
a) av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av 1 år.
Kent Sedin (nyval)
b) av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Jarno Pikkarainen (omval)
Anki Roth (nyval)
c) av två suppleanter för en tid av 1 år, med för suppleanterna fastställd turordning
Suppleant nr 1 Leif Lundborg (omval)
Suppleant nr 2 Susanne Room (omval)

§ 18. Val av revisorer och revisorsuppleanter för en tid av 1 år.
Ordinarie Ivar Lejbrink (omval).
Revisorsuppleant Patrik Nordgren (omval).

§ 19. Fastställande av valberedningens arbetsordning.
Årsmötet fastställde förslaget till valberedningens arbetsordning, bilaga 7.

§ 20. Val av två ledamöter till valberedningen, en för en tid av 2 år och en för en tid av 1
år, vilken en ska väljas till sammankallande.
Årsmötet valde som ledamöter till valberedningen:
Marie Svensson, 2 år (nyval)
Gerd Runsten, 1 år, sammankallade (omval)

§ 21. Val av ett ombud och en personlig ersättare för denne, för en tid av 1 år,
att företräda föreningens samtliga aktier vid bolagsstämma med Rörelseglädje i Eskilstuna
AB.
Årsmötet valde Ivar Lejbrink som ordinarie ombud och Patrik Nordgren som ersättare.

§ 22. Övriga frågor
Hedersmedlem.
Marie Svensson berättade om de framtagna kriterierna för hedersmedlemmar,
bilaga 8
Årsmötet utsåg Tiina Turpeinen till hedersmedlem i föreningen.

§ 23. Avtackning.
Den nytillträdde ordförande Kent Sedin framförde ett stor tack till valberedningen, årsmötets
ordförande och sekreterare samt överlämnade blommor.
Kent och verksamhetschef Pernilla Sjöberg överlämnade blommor och framförde ett stort tack
till avgående ordförande Marie Svensson, som tackade för sig.

§ 24. Avslutande av årsmötet.
Mötesordföranden Anitha Wretling överlämnade klubban till den nyvalde styrelseordföranden,
Kent Sedin, som tackade för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.
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