
 

Linköpingjudo 

Protokoll 

Årsmöte 2011-02-29 kl. 20:00 

Närvarande: Thomas Wettre, Ingvar Bengtsson, Peter Syvén, Göran Ivarsson, Mats Berglund, Marie 

Gustavsson, Lars Karlsson, Linn Appelgren, Olof Danielsson, Thorbjörn Jemander, Henrik Carlqvist, Jonas 

Leijon, Jonas Räntilä 

 

1. Mötets Öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 

Mötet öppnades 12st närvarande 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande valdes Lars Karlsson och till sekreterare valdes Jonas Leijon 

 

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Thorbjörn Jemander och Olof Danielsson 

 

4. Mötet har utlysts på rätt sätt (kallelse tre veckor innan, handlingar tillhanda en vecka innan) 

Ja 

 

5. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret 



Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport redovisades 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret  

Revisorn har funnit Linköping judos bokföring och redovisning för 2011 i mycket god ordning. (bifogas 

protokoll) 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet 

 

9. Fastställande av maximala avgifter för verksamhetsåret 

Vuxen max 900 kr/termin, Barn/ungdom max 750 kr/termin, Minijudo max 500 kr/termin, Familjeavgift 

max 1650 kr/termin 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetförslag kommande verksamhets- 

räkenskapsåret 

Mötet fastställde verksamhetsplan samt budgetförslag. En fortsatt diskussion kommer att föras i 

styrelsen hur bidrag skall användas för rekrytering av nya medlemmar. 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (2 veckor innan årsmötet) 

Inga inkomna förslag eller motioner 

 

12. Val av  

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år 

Jonas Räntilä (1 år) 

b. Föreningens kassör för en tid av 2 år 

Ingvar Bengtsson (2 år) 

c. Minst 2 övriga ledamöter för en tid av 2 



Peter Syvén och Marie Gustavsson valdes om på 2 år. (Linn Appelgren samt Henric Carlqvist har suttit 1 år 

)  

d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år 

Jörgen Gustavsson (revisor), Leif Kanebrant (suppleant) 

e. 2 ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en utses till sammankallande 

Mats Berglund (sammankallande), Tommy Peresin 

f. Ombud till SF och SDF- möten 

Peter Syvén (SF), Henrik Carlsqvist (SDF) 

g. Firmatecknare 

Jonas Räntilä, Ingvar Bengtsson och Lars Karlsson var för sig 

h. Representant i Föreningsalliansen och beslut om deltagande i densamma 

Peter Syvén 

 

13. Övriga frågor 

Avgående Ledamöter tackades av. 

Klubben kommer att hålla uppvisning i Valla på nationaldagen. 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutades 

 

Sekreterare 

Jonas Leijon 

 

Justerat 

Thorbjörn Jemander    ................................................................................... 

Olof Danielsson     ................................................................................... 


