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Protokoll fört vid Sjövalla Frisksportklubbs årsmöte söndagen den 27 februari
2022, kl 18.00 på Finnsjögården
§1

Mötets öppnande

Mötet öppnades av Claes Green, som också hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.
§2

Val av ordförande och sekreterare

Claes Green valdes till ordförande för mötet och Inger Green utsågs att föra dagens protokoll.
§3

Val av två justerare tillika rösträknare

Solveig Hedenblom och Barbro Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera
protokollet för mötet och att vid behov vara rösträknare.
§4

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Bifogad förteckning över de närvarande 15 medlemmarna upprättades. Fastställdes att den i mån
av behov kunde användas som röstlängd.
§5

Fastställelse av dagordning

Den vid mötet presenterade dagordningen fastställdes.
§6

Årsmötets utlysande

Fastställdes att kallelse till stämman har skett i behörig ordning. Noterades att samtliga
medlemmar med fungerande mailadress också fått en inbjudan per mail, där de som önskade delta
ombetts att anmäla sig till årsmötet så att dessa i förväg skulle kunna få ta del av
årsmöteshandlingarna. Distribution av handlingarna ifråga utskickades ca en vecka innan mötet.
§7

Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2021 hade, som nämnts ovan, tidigare distribuerats till de
närvarande. Någon föredragning av årsredovisningen gjordes därför ej. Några synpunkter eller
önskemål om ändringar eller kompletteringar förelåg inte.
Ordföranden kommenterade resultat- och balansräkningen. Några frågor förelåg inte.
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Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse upplästes av revisorn Bengt Ottosson. Några synpunkter med anledning av
den upplästa revisionsberättelsen förelåg inte
Noterades att revisorerna i sin berättelse tillstyrkte att resultat och balansräkningen fastställdes
och att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§9

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde Resultat- och Balansräkningen.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§ 11

Medlemmars motioner och styrelsens förslag

Meddelades att några motioner inte inkommit samt att några ”förslag” från styrelsen inte heller
förelåg.
§ 12

Medlemsavgifter för 2022 och 2023

Noterades att storleken för medlemsavgiften för 2022 i ”Sjövalla-familjen” tidigare fastställts vara
enligt följande: Ungdom (tom 25 år) 250 kr, Senior 300 kr, Senior (som fyller minst 85 år under
verksamhetsåret) 100 kr och Familj 700 kr.
Medlemsavgiften i SFU för 2022 har tidigare fastställts vara 100 kr, som alltså är en del av ovan
nämnda belopp.
Beslutades med omedelbar verkan att nya medlemmar som inträder i klubben efter den 1 oktober
framledes registreras som ”Prova-på-medlemmar” under resterande del av året ifråga, utan krav
på betalning av medlemsavgift, men att de sedan i vanlig ordning betalar full medlemsavgift för
det påföljande året.
Föreslogs av styrelsen att medlemsavgifterna för 2023 i ”Sjövalla-familjen” ska vara oförändrade,
vilket årsmötet fastställde.
Avgiften i SFU för 2023 föreslås som tidigare vara 100 kr per person (bestäms på det
efterföljande årsmötet för SFU) och att resterande del, som tidigare, tillfaller SFK.
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Fastställelse av budget

Styrelsens förslag till budget för 2022, som enligt ovan tidigare distribuerats till de närvarande
fastställdes (bifogas).
§ 14

Beslut om klubbens sektioner

Årsmötet beslutade att klubbens sektioner under 2022, liksom tidigare, ska vara Fotboll,
Orientering, Trampolin (Sacro), Skateboard (Chillskate), Volleyboll, Mountainbike (WeeRide),
Innebandy, Skidor/Träning och Seniorer samt Finnsjögården. Innebandysektionen är dock vilande
t.v. pga för få medlemmar.
§ 15

Val av sektionsordförande

Följande personer valdes som sektionsordförande eller ombud för sektionen under 2022 (eller
mera formellt: för tiden intill nästa årsmöte):
Fotboll
Kent Nilsson
Orientering
Per-Arne Wahlgren
Trampolin
Paula Nordöen
Skateboard
Emil Ljungholm
Volleyboll
Lena Holmberg
Mountainbike
Erik Fredman
Skidor och träning
Bernt Fredriksson (ombud)
Senior
Christer Berg (ombud)
Finnsjögården
Olle Lindkvist
§ 16

Beslut om styrelsens storlek samt vilka sektionsordförande som skall vara
ledamot i styrelsen

Beslutades att ordföranden för sektionerna Fotboll, Orientering, Trampolin, Volleyboll, och
Finnsjögården ska ingå i styrelsen. Beslutades vidare att styrelsen tillsammans med representanter
för sektionerna Skateboard och MTB och icke sektionsanknutna ledamöter ska bestå av totalt 11
st. ledamöter.
§ 17

Val av styrelsens ordförande

Noterades att Claes Green vid årsmötet 2021 valts till styrelsens och klubbens ordförande under 2
år och att han således sitter kvar ytterligare 1 år (tom 2022, eller mera formellt för tiden intill
nästa årsmöte, dvs i februari 2023).
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Val av övriga styrelseledamöter

Noterades att vid förra årsmötet valdes Leif Borg och Anette Winberg för en period om två år
(dvs t.o.m. årsmötet i februari 2023).
Vidare beslutades omval på 2 år av Helena Sundbeck (representant för Skateboard) och Ingmar
Stockagård (representant för MTB) samt på 1 år av Inger Green (sekreterare).
Slutligen beslutades omval på 1 år av sektionsordförandena Kent Nilsson, Per-Arne Wahlgren,
Paula Nordöen, Lena Holmberg och Olle Lindkvist.
Noterades att Barbro Månsson, som gör en gedigen insats som medlemskassör, formellt utses av
styrelsen och att hon fortsätter sitt värdefulla arbete för klubben.
§ 19

Val av revisorer

Beslutades omval av Lars Fregler (skidor) och Bengt Ottosson (orientering) som ordinarie
revisorer på 1 år samt nyval av Elisabeth Granhage och omval av Göran Andersson (fotboll) som
revisorssuppleanter på 1 år.
§ 20

Val av valberedning

Noterdes att Stein Rognås avsagt sig uppdraget att ingå i valberedningen. Till ny valberedning
omvaldes Sören Svensson och Annika Lange samt nyvaldes en ännu inte utsedd ledamot från
fotbollssektionen. Uppdrogs åt Leif Borg att i samråd med fotbollssektionen utse denna person.
Utsågs slutligen Sören Svensson som sammankallande.
§ 21

Val av ombud vid Frisksportförbundets förbundsmöte

Claes Green, jämte Bernt Fredriksson och Paula Nordöen valdes att vara ombud för Sjövalla FK
vid Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte den 10 juli 2022 i Aneby.
§ 22

Val av ombud vid Göteborgs Frisksportdistrikts årsmöte

Claes Green, jämte Barbro Johansson och Siv Hallberg valdes att vara ombud för Sjövalla FK vid
Göteborgs Frisksportdistrikts årsmöte den 6 mars 2022.
§ 23

Utnämning av årets ledare

Claes Green meddelade att Jenny Ljungberg utnämnts som ”Årets ledare 2021” för det
engagerade och föredömliga arbete han nedlagt i Orienteringssektionen under 2021. Hon blev den
trettonde mottagaren av vandringspriset för Årets ledare. Ledarpriset jämte diplom och blommor
kommer vid senare tillfälle att överlämnas av Claes, då Jenny tyvärr var bortrest och således inte
kunde närvara vid årsmötet.
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Övriga frågor

a)

Årsmötet tackade Inger för de goda semlor som hon bakat till mötet.

b)

Informerade Claes Green om att han och Inger inte avser att låta sig omväljas till ny
mandatperiod vid nästa årsmöte i februari 2023.

§ 25

Mötets avslutande

Ordföranden, Claes Green, tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Inger Green
______________________________
Inger Green
Justeras:

Claes Green
_____________________________
Claes Green
Ordf.

Solveig Hedenblom

Barbro Johansson

_____________________________
Solveig Hedenblom

_______________________________
Barbro Johansson

