
 
 
 
 

 

Årsmöte för KFUM Örebro Friidrott 2020-03-17 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordföranden Carola Ringström. 
 
§2 Fastställande av röstlängd;   29 st medlemmar, se bilaga 
 
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Anders Tollstern valdes till ordförande och Kristina Drageryd till sekreterare. 
 
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Anders Wilhelmsson och Tim Sundström valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
 
§5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
Efter information beslutades att mötet utlysts på behörigt sätt.  
 
§6 Fastställande av föredragningslista 
Beslutades fastställa dagordningen.  
 
§7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Mötet ansåg verksamhetsberättelsen föredragen och beslutade att lägga den till 
handlingarna. 
 
§7b Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning, för det senaste 
räkenskapsåret 
Johan Ingjald föredrog förvaltningsberättelse, balans -och resultaträkning, som godkändes. 
Örjan Brus reserverade sig mot beslutet.  
 
§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret 
Revisornsberättelsen lästes upp av  revisor Bengt Blom och godkändes. .   
 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser. 
Årsmötet fastställde resultatet till + 388 454, 86 kr.    
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
§10. Fastställande av medlemsavgifter 
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 100 kronor. 
 
§11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets/räkenskapsåret. 
Föreslagen verksamhetsplan och budget godkändes.   
 



 
 
 
 

 

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
Beslutades att tillsätta en grupp som ser över våra stadgar.  Jörgen Drageryd, Bengt Blom och 
Ulf Hammarberg ingår i gruppen och får i uppgift att tillsätta en kvinna.   
 
§13 Val av 
        a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år. 
            Gustav Zetterlund valdes till föreningens ordförande för en tid av 1 år.  
         b) Halva antalet deltagare för en tid av två år 
             Kristina Drageryd, Linda Nordh och Viktoria Tranderyd. och  valdes  för en tid av två år. 
             Fyllnadsval för en tid av 1 år: Olle Jakobsson 
         c)Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år 
             Örjan Gyhlenius och Noha Olsson valdes.  
         d) Revisorer för en tid av 1 år 
              Bengt Blom valdes till revisor.  
         e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en sammankallande   
              Jörgen Drageryd, Tim Sundström och Tobias Tranderyd  valdes där Jörgen är 
              sammankallande.        
 
§14  Övriga frågor 
a)Diskussion om huruvida vi ska fortsätta att träna med tanke på Corona-viruset.  
Beslut:  
Vi följer SFIF rekommendationer.  
b) Olle informerade om läget vad gäller utomhusarena. Kommunen har tagit beslut om att 
pengar inte finns för en förstudie. Vi får själv göra en förstudie.   
§ 15 Ordförande förklarade mötet avslutat . 
 
 
Vid protokollet:   Ordförande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Kristina Drageryd                      Anders Tollstern 
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