Friskis & Svettis IF Kalmar
Protokoll 19-03-27
Art: Årsmöte
Plats: Friskis&Svettis, Konferensrummet
Tid: 19.00-20.30

Närvarande:
Anett Pettersson, 1385907609230208
Bertil Dahl, 1252535855569792
Natalie Olsén, 1315497526778752
Carina Johansson, 1173542817061760
Annica Karlsson, 1313546000227200
Johanna Bengtsson, 1196117165169536
Malin Göthberg, 1199811373915008
Jonas Persson, 1302655574563712
Kerstin Källqvist, 1130503084006273
Ragnar Olsson, 1164218443062144
Ulrika Bjälestig, 1150869818923905

Elisabeth Fogby, 1212163162987392
Katarina Zambrell, 1129426658614145
Anna Strömblad, 1157256301075328
Rune Johansson, 1128795298421633
Lars Westman, 1183442985114496
Ingegerd Petersson, 1155190421805952
Stina Winbladh, 1172578195037057
Kerstin Ibohm, 1256242412346240
Mita Andersson, 1141100379724673
Thomas Ivarsson, 1242597301246848
Hans Engström, ?

§ 1 Öppnande av årsmötet
§ 2 Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande loggade in på årsmötet med sitt medlemskort, och
sammanställningen av de inloggade bildade röstlängdslista.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare
Bertil Dahl valdes till ordförande och Carina Johansson valdes till sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska
justera protokollet
Ragnar Olsson och Ulrika Bjälestig valdes till justerare tillika rösträknare.
§ 5 Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
Årsmötet har annonserats på Facebook. Anslag har suttit på anslagstavlorna det har
visats på tv-skärmarna i lokalerna och information har funnits på hemsidan.
Årsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordning och procedurregler
Dagordningen fastställdes enligt förslaget som funnits på hemsidan. Inga övriga frågor
noterades. Nomineringsstopp för förslag till ledamöter i styrelsen läggs in efter §11.
§ 7 Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
Inget togs upp för uppföljning. Protokollet lades till handlingarna.
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§ 8 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt
resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
Natalie Olsen föredrog.
För att beskriva verksamheten under 2018, visades även i år en film, ett trevligt och
uppskattat initiativ. Den skriftliga verksamhetsberättelsen finns i bilaga A.
Förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning föredrogs av Rune.
Rune förklarade årets minusresultat med bla minskat medlemsantal, höjd avgift till
RIKS, diverse investeringar för funktionärer, tex Svettisdagarna under hösten, samt även
högre lönekostnader och höjd elkostnad. Kostnader för maskiner och underhåll av dessa
har också bidragit.
Rune tillägger dock att föreningen har en trygghet i en stor del eget kapital. Se bilaga B.
Verksamhetsberättelse, resultat - och balansräkningar godkändes och lades till
handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse
Bertil läste upp delar av revisionsberättelsen som godkändes
och lades till handlingarna. Se bilaga C.
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Dessa fastställdes.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.
§ 12 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag är förändrad medlemsavgift för 2020. Anledningen till förslaget är bla
föreningens förhöjda avgift till Friskis RIKS nästa år, men också att det kontinuerligt
ställs högre krav på oss som förening och arbetsgivare, bla genom tekniska lösningar och
personalens kompetensutveckling.
Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor per medlem och år för alla över 18 år, men
ligger kvar på 120 kr för barn och ungdom under 18 år.

§ 13 Behandling av och beslut om propositioner
Inga propositioner finns.
§ 14 Behandling av och beslut om motioner
Inga motioner har kommit in.
§ 15 Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Anna Strömblad presenterar vår lokala verksamhetsplan och vår vision för år 2019-2022,
vilken knyter an till RIKS plan. Se bilaga D.
Verksamhetsplanen berör i främst fyra huvudämnen; Växa, Engagera, Synas och
Samarbeta.
Rune presenterade budgeten för 2019. Se bilaga E.
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Det är som vanligt ett nollresultat i budgeten som tagits fram. Intäkterna beräknas
till 13.977.000:Verksamhetsplan och budget lades med godkännande till handlingarna.
.
§ 16 Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode till styrelsen
Arvoden utgår ej till dessa och det är inte aktuellt att införa.
§ 17 Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
Mita presenterade valberedningens förslag till ordförande; Anna Strömblad.
Anna Strömblad valdes till ordförande för ytterligare ett år.
§ 18 Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella
suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning
Suppleanter finns inte.
Valberedningens förslag:
Annica Karlsson - omval 2 år
Katarina Zambrell - omval 2 år
Jonas Persson - nyval 2 år
Hans Engström - nyval 1 år
Årsmötet valde ovanstående.
§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år
Valberedningens förslag:
Thomas Ivarsson, Ordinare 1 år.
Magnus Jonsson, Suppleant 1 år.
Årsmötet valde ovanstående.
Styrelsen 2019 består av följande personer:
Anna Strömblad, Ordförande
Malin Göthberg,
Lars Westman
Katarina Zambrell
Ragnar Ohlsson
Jonas Persson
Hans Engström
Annica Karlsson
Stina Winbladh
§ 20 Fastställande av valberedningens arbetsordning
Arbetsordningen för valberedningen fastställs i enlighet med de anvisningar som finns i
stadgarna.
§ 21 Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till
sammankallande
Årsmötet föreslog sittande valberedning.
Antalet i valberedningen faställdes till tre personer av årsmötet.
Årsmötet valde, Hans Rosén, Mita Andersson och Bengt Sjöstedt till valberedningen.
Sammankallande är Bengt Sjöstedt.
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§ 22 Stadgeändring
Beslutar att ändra de lokala stadgarna i enlighet med de ändringar som beslutats av
Friskis RIKS.
§ 23 Övriga frågor
Inga övriga frågor finns anmälda.
Stort tack från alla medlemmar till funktionärer, anställda och styrelsen, förmedlat av
Bertil Dahl.
Ordförande Anna Strömblad tackar för förnyat förtroende, samt riktar ett stort tack till de
två ledamoter som slutar; Per Bergstrand och Björn Gustavsson. Även tack till
verksamhetschef Natalie och våra anställda.
§ 24 Avslutande av årsmötet
Avtackning av de som lämnar styrelsen; Björn Gustafsson och Per Bergstrand.
Ordförande för mötet, Bertil, och sekreteraren för mötet, Carina, tackades med blommor
för sina insatser under årsmötet.
Bertil avslutade mötet.

Vid protokollet
.............................................
Carina Johansson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Justeras

.............................................

............................................

..........................................

Bertil Dahl
Ordförande

Ragnar Olsson

Ulrika Bjälestig
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