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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017
Protokoll fört vid IK NocOut.se’s årsmöte i Linköping 28 februari 2017
§1. Röstlängd för mötet fastställdes enligt nedan:
Närvarande: Andreas Capilla, Fredrik Lööf, Henrik Carlberg, Mikael Ceder, Martin Drotz,
Jens Lindström, Göran Fahlström, Björn Ydremark, Uni Sallnäs, Anders Widelius, Gustav
Lind, Mårten Jacobson, Catharina Bladh, Anna Wallentinsson, Andreas Fröberg, Therese
Lööf, Lisa Mjörning, Robert Pettersson, Tomy Svahn
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Anna Wallentinson valdes till ordförande för mötet och Cattis Bladh valdes till
mötessekreterare.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Uni Sallnäs valdes till protokolljusterare och samma person valdes även till rösträknare.
§4. Godkännande av kallelse till årsmötet.
Årsmötets kallelse godtogs.
§5. Godkännande av föredragslista.
Föredragslistan godkändes.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Presenterades kort av Anna Wallentinson.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2016.
Presenterades av kassör Anna Wallentinson. Stämman godkände årsredovisningen och
resultatet balanserades i ny räkning.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
Presenterades av Anna Wallentinsson.
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016.
Beviljades av mötesdeltagarna.
§9. Medlemsavgift för 2018.
Förslag att styrelsen har möjlighet att höja medlemsavgiften för 2018 om så behövs. Den nya,
eventuella medlemsavgiften fastställdes till 500 kr av mötesdeltagarna.
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§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/ räkenskapsåret
Verksamhetsplanen fastställdes av mötesdeltagarna. Budgeten presenterades kort av Anna
Wallentinson varefter den också fastställdes av mötesdeltagarna.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit i tid till mötet.
§12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
Ordförande Martin Drotz
Omval 1 år
Förlaget godkändes av mötesdeltagarna.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga
ledamöter för en tid av 2 år;
Ledamot Anna Wallentinson
Omval 2 år
Ledamot Anders Widelius
(Sitter 1 år till)
Ledamot Cattis Bladh
(Sitter 1 år till)
Ledamot Gustav Lind
Omval 2 år
Ledamot Uni Sallnäs
Omval 2 år
Ledamot Björn Ydremark
(Sitter 1 år till)
Samtliga förslag över styrelseledamöter godkändes av stämman.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
Suppleant Lisa Mjörning
Nyval 1 år
Suppleant Andreas Fröberg
Nyval 1 år
Förslagen över suppleanter godkändes av stämman.
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
Revisor Yvonne Sundh
Omval 1 år
Revisorssuppleant Ida Johansson
Omval 1 år
Förslagen fastslogs av stämman.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
Ordförande Fredrik Carlén
Anna Drotz
Petter Sallnäs
Förslagen fastslogs av stämman.

Omval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år
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f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt
att representera med ombud);
Styrelsen beslutades få mandat att utse ombud till SDF-möten av mötesdeltagarna.
§13 Övriga frågor.
Hur är tanken kring att styrelsen ska arbeta strategiskt och sektionerna mera operativt?
Sektionerna ska få större ansvarsfrihet än tidigare.

§14 Mötet avslutades.
Mårten avtackades.

………………………………….
Mötessekreterare Cattis Bladh

……………………………………….
Protokolljusterare Uni Sallnäs

