Protokoll Tullinge Friidrottsförenings årsmöte 2019
Tid: Måndagen den 21 januari 2019 18:00 - 21:30
Plats: Föreningslokalen på Kvällsvägen 12, Tullinge
Föreningsnummer: 52127-16
Organisationsnummer: 802502-7833
Närvarande:
Johan Edlund, Johnny Federley, Stefan Lodestad, Johan Faskunger, Hanna Gräns, Pia
Danielsson, Ulrika Åström-Svedenås, Camilla Nordmark, Oskar Parmhed, Kevin Kuru,
Mikaela Olofsson, Benny Östervik, Sandra Thibblin, Peter Söderqvist, Raimo Mononen,
Cecilia Bellander

1. Mötets öppnande.
Årsmötet öppnas av sittande ordförande Johnny Federley.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Johnny Federley föreslås och väljs till mötets ordförande.
Johan Edlund föreslås och väljs till mötets sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden för mötet fastställs enligt direktiven i stadgarna. Ulrika Åström-SVedenås,
Sandra Thibblin, Camilla Nordmark och Benny Östervik saknar personlig rösträtt och
företräder omyndig medlem. Johan Faskunger, Pia Danielsson, Hanna Gräns, Oskar
Parmhed, Kevin Kuru, Mikaela Olofsson, Peter Söderqvist och Cecilia Bellander agerar
ombud för icke närvarande medlem. Röstlängden bifogas protokollet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Ulrika Åström-Svedenås föreslås och väljs till protokolljusterare och rösträknare (även
mötets ordförande skall justera protokollet).

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet fastställer att mötet har utlysts på rätt sätt. Styrelsen har informerat om årsmötet
via föreningens websida www.tullingefriidrott.se och genom utskick via e-mail till alla
träningsgrupper enligt regler i stadgarna.

6. Fastställande av föredragningslista/dagordning.
Mötet fastställer med enhällig konsensus att den föreslagna
föredragningslistan/dagordningen för årsmötet var till belåtenhet. Dagordningen har
kommunicerats till medlemmarna i förväg enligt regler i stadgarna. Dagordningen bifogas
detta protokoll. Johan Faskunger och Hanna Gräns meddelar att de har extra frågor att ta
upp under punkt 14.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för
det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Verksamhetsberättelsen föredras av föreningens och årsmötets ordförande Johnny Federley
som berättar om utvecklingen som skett inom föreningen och delar tankar om utvecklingen
framåt vad gäller fördelningen barn/elit/vuxna. En rad positiva diskussioner om hur
föreningen sköts och framtiden sprang upp under årsberättelsen. Föreningens kassör, Johan
Edlund, går igenom årsredovisning och bokslut, som uppvisar ett mycket positivt ekonomiskt
resultat. lnformationen hade kommunicerats till föreningens medlemmar i förväg via
e-mailutskick. Styrelsens verksamhetsberättelse samt övriga dokument bifogas detta
protokoll.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
I frånvaro av revisorerna (Johan Lagerhäll och Raffaele Mandoli) förklarar kassören
revisorernas berättelse för årsmötet.De har gått igenom förvaltningen av verksamheten och
ekonomin, inklusive kontroll av kontoutdrag, granskning av styrelseprotokoll och granskning
av den löpande bokföringen. Revisorernas utlåtande var att styrelsens förvaltning måste
anses vara god och ej utsatt för försummelse, och rekommenderade ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet röstar enhälligt för att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen
avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
kommande verksamhets/räkenskapsår.
Ordförande, Johnny Federley, går igenom och förklarar verksamhetsplanen för 2019 och
kassören, Johan Edlund, redogör för budgeten för 2019.
Den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2019 har kornmunicerats till alla
medlemmar i förväg via e-mailutskick. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen och
budgeten för 2019 enhälligt.
En intressant diskussion om hur man stöttar och peppar och får ungdomarna att fortsätta
igenom de svåra 13-15 åren hålls under presentationen av verksamhetsplanen, många bra
idéer som styrelsen tar med sig in i arbetet för det nya året presenteras.
En fråga som också kommer upp är om man kan hålla tränarutbildning för många åt gången
på hemmaplan kommer upp, till exempel kan vi kanske få hit en extern tränare för det, eller
så kan vi göra det internt. Styrelsen tar det vidare.

11. Fastställande av medlemsavgifter.
Årsmötet godkänner de av styrelsen föreslagna medlemsavgifterna för 2019. Förslaget från
styrelsen innebär en höjning av medlemsavgifterna för alla med 150 kronor förutom för
tränare och ledare där avgift fortsatt är 0 kr. Medlemsavgifterna för 2019 bifogas detta
protokoll.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner har inkommit.

13. Val:
Valberedningen, Cecilia Bellander (ordförande) och Oskar Parmhed (suppl), redogjorde för
sitt arbete med att föreslå en styrelse för 2019.

a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
Johnny Federley föreslås av valberedningen och väljs enhälligt av årsmötet till ordförande på
ett år.

b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
Hanna Peltonen, Johan Edlund, Pia Danielsson, Ulrika Åström-Svedenås och Sandra
Thibblin föreslås av valberedningen och väljs enhälligt av årsmötet till styrelseledamöter på
ett år.

c. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
Lena Näsman föreslås av valberedningen och väljs enhälligt av årsmötet till
styrelseledamotssuppleant på ett år.

d. minst en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta;
Ida Lorentzon föreslås av valberedningen och väljs enhälligt av årsmötet till revisor och
Raffaele Mandoli föreslås av valberedningen och väljs enhälligt av årsmötet till
revisorssuppleant på ett år.

e. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande;
Cecilia Bellander och Oskar Parmhed föreslås av årsmötet och väljs till ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år, Cecilia som ordförande och Oskar som suppleant.

f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Årsmötet beslutar enhälligt att styrelsen, eller den/dem styrelsen utser, företräder föreningen
vid externa möten, eventuellt med fullmakt från styrelsen och/eller föreningens tecknare.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
a. Johan Faskunger berättar om och presenterar utredningen “Tullinge friidrott ur ett
jämställdhetsperspektiv” författad av Johan Faskunger.
b. Johan Faskunger pratar om att vi som förening borde gå med i Svenska
Skidförbundet. Detta kan kräva en stadgeändring, så det årsmötet beslutar enhälligt
är att styrelsen jobbar vidare med detta. Om nästa årsmöte avböjer en stadgeändring
går vi, om vi sökt medlemskap i skidförbundet, ur detsamma omedelbart.
c. Hanna Gräns tar upp en fråga om hur klubben gör i framtiden med funktionärer till
andra föreningars arrangemang som veteran DM som Tumba IFK arrangerar. Svaret
blir att årsmötet är positivt till detta, men att styrelsen måste jobba vidare med det.
d. Hanna Gräns tar upp att en förälder tagit kontakt om en grupp för barn med
funktionshinder. Föräldern kan nog tänka sig att ta tag i detta. Styrelsen och årsmötet
är positiva men överens om att styrelsen inte kan ta mer ansvar för att detta fungerar
än för en vanlig grupp. Styrelsen kommer undersöka möjligheten till utbildning av
tränare för detta.

15. Utdelning av priser och utmärkelser.
Johan Faskunger, Andreas Wastholm och Stefan Lodestad avtackas med blommor och
choklad.

16. Mötet avslutas.
Mötet förklaras avslutat.

Justering
På mötets vägnar intygar jag att det som förts till protokollet är riktigt och representerar de
beslut som togs på årsmötet för Tullinge Friidrottsförening 21 januari 2019.

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Underskrift (protokollförare)
Namnförtydligande
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------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Underskrift (årsmötets ordförande)
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RÖSTLÄNGD OCH NÄRVAROLISTA
NAMN PÅ NÄRVARANDE

RÖSTAR FÖR (om ombud)

Johan Edlund

Johan Edlund

Johnny Federley

Johnny Federley, Ida-Li Federley

Stefan Lodestad

Stefan Lodestad

Johan Faskunger

Johan Faskunger, Olivia
Faskunger

Hanna Gräns

Felix Gräns, Maija Gräns, Anton
Gräns

Pia Danielsson

Anelia Danielsson, Matilda
Danielsson, Eira Danielsson

Ulrika Åström-Svedenås

Jakob Svedenås

Camilla Nordmark

Miranda Nordmark-Niiska, Alicia
Nordmark-Niiska

Oskar Parmhed

Oskar Parmhed, Sara Parmhed,
Gustaf Parmhed, Agnes Parmhed

Kevin Kuru

Kevin Kuru, Kenan Kuru

Mikaela Olofsson

Axel Viklund

Benny Östervik

Lovisa Hellberg Östervik

Sandra Thibblin

Elin Thibblin, Agnes Thibblin

Peter Söderqvist

Peter Söderqvist, Albert
Söderqvist, Nora Söderqvist

Raimo Mononen

Raimo Mononen

Cecilia Bellander

Cecilia Bellander, Vilgot Ohlsson,
Alvin Ohlsson

