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Protokoll 
Årsmöte 2015-03-01 kl. 19:00 
 

 

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd 
 
Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat. 
 
Följande medlemmar deltog i mötet: 
-Lars Karlsson 
-Jonas Räntilä 
-Maria Räntilä 
-Sam N 
-Jonatan T 
-Ferenc Tasnadi 
-Malin Lovang 
-Anna Petersson 
-Thommy Karlsson 
-Henric Carlqvist 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

Jonas Räntilä valdes till ordförande och Jonas Leijon valdes till sekreterare 

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
 
Anna Petersson och Malin Lovang valdes till protokolljustera och tillika rösträknare 
 

4. Mötet har utlysts på rätt sätt (kallelse tre veckor innan, handlingar 

tillhanda en vecka innan) 
 
Mötet är korrekt utlyst 
 

 



5. Dagordningens godkännande 
 
Dagordningen godkändes utan ändringar 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det 

senaste verksamhetsåret 
 

Verksamhets- och förvaltnings- berättelserna godkändes av mötet 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret 
 
Revisorn har funnit att bokföringen för verksamhetsåret är i mycket god ording-. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 
 
Mötet gav föregående styrelse ansvarsfrihet för år 2014. 
 

9. Fastställande av maximala avgifter för verksamhetsåret 
 
Maximala avgifter fasställdes till:  
 

Träningsavgift aktiva medlemmar över 20 år max 1000 kr / termin 

Träningsavgift aktiva medlemmar till och med 20 år max 850 kr / termin 

Minijudo och Pensionärer Max 700 kr /termin 

Passiv medlemsavgift (stödmedlem) max 100 kr / termin 

Familjeavgift (oavsett antal aktiva) max 1850 kr /termin 

 
 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetförslag 

kommande verksamhets- räkenskapsåret 
 

Verksamhetsmål och budgetförslag för 2015 godkändes av mötet. 



 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (2 

veckor innan årsmötet) 
 
Inga inkomna motioner 

 

12. Val av 
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år 
Jonas Räntilä 

 
b. Föreningens sekreterare för en tid av 2 år (sekreterare ojämna år, kassör jämna år) 
Malin Lovang. 

 
c. Minst 2 övriga ledamöter för en tid av 2år (varje år) 
Anna Petersson 

Ferenc Tasnadi 

Henric Carlqvist, 1år (ersättare för Marie Gustavsson) 

 
d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år 
Jörgen Gustavsson valdes till revisor och Leif Kanebrant valdes till revisorsuppleant. 

 

2 ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en utses till sammankallande 
Thommy Karlsson (sammankallande) och Alberth Karlsson. 

 
f. Ombud till SF och SDF- möten 
Ansvaret att utse dessa överlämnas till styrelsen 

 

g. Firmatecknare 
Lars Karlsson, Mats Sundin och Jonas Räntilä var och en för sig. 

 
h. Representant i Föreningsalliansen och beslut om deltagande i densamma 
Lars Karlsson 

 

13. Övriga frågor 
 

Styrelsen åtar sig att se över sortiment i shopen och i samband med detta marknadsföring av 

dess produkter. 

 

 

 

 



14. Mötets avslutande 
 

Jonas Räntilä förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare 

Jonas Leijon 

 

Justeras 

Anna Petersson     Datum 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Malin Lovang     Datum 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


