Valbo FF – Årsmöte 2018-04-23

Mötets öppnande
Styrelseledamot Thomas Mossberg förklarade årsmötet öppet och hälsade alla välkomna.
Dessutom avtackades tidigare styrelsemedlemmarna Jimmy Hedin, Sofia Hägglund och Ida
Hansson.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes till åtta ombud.
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Thomas Mossberg valdes till ordförande för mötet och Stefan Österberg till dess sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Ida Hansson och Jonas Siljamäki valdes till att justera protokollet och att träda in som
rösträknare vid begäran.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
I enlighet med stadgarna ska årsmötet utlysas minst tre veckor innan. Styrelsen bekräftade att
det var fastställt på hemsidan mer än en månad före, varför mötet ansåg att mötet var utlyst på
rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
Årsmötet fastställde föredragningslistan.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
a) Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida. Här följer ett utdrag
av denna.
- Styrelsen har haft tio sammankallande möten under verksamhetsåret och ett otal
mailkonversationer och telefonmöten.
- Styrelsen har haft ledarmöten med samtliga lag under året.
- Under verksamhetsåret har Carina Ronnerfors slutat sin anställning och Stefan Österberg har
anställts.
- Arrangemang i form av Valbocupen, Spring för Livet, sammandrag samt deltagande i
seriesystemet för utomhus samt futsal har förekommit för våra lag. Seriespel i division 2
norrland och division 4 Gästrikland för herrarna samt division 2 och 3 för damerna.
- Marknadssidan ser god ut med stor potential men behöver fortsätta att bearbetas i den nya
marknadskommittéen.
I övrigt lämnades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
b) Mötesordföranden gick igenom balans- och resultaträkningen
- Styrelsen har jobbat hårt med att få en stabil ekonomi under räkenskapsåret. Läget är
förbättrat sen tidigare räkenskapsår men intäktssidan bör ökas.
- Räkenskapårets överskott uppgår till 95 017 kronor efter finansiella kostnader.
Därefter lämnades balans- och resultaträkningen till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Eftersom revisorsposten varit vakant under räkenskapsåret kommer tjänsten att köpas
av extern part.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsens förslag var en oförändrad medlemsavgift vilket betyder att avgiften på 300
kr/medlem består och att familjemedlemsavgiften på 500 kr/familj består. Däremot ska
en diskussion om eventuell futsalavgift per lag tas upp på styrelsemöte under året.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Efter genomgång av verksamhetsplanen och budgeten fastställdes verksamhetsplanen
och den ekonomiska planen för kommande verksamhets-/räkenskapsår. Ett budgeterat
överskott på 225 000 kr.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Ingen motion eller förslag har inkommit till styrelsen.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
Inget förslag har inkommitt. Årsmötet beslöt enhälligt att ordförandeposten
fortsatt får vara vakant.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
Årsmötet beslöt enhälligt att Jonas Siljamäki och Thomas Mossberg sitter kvar
i styrelsen. Ida Hansson och Jimmy Hedin slutar. Årsmötet beslöt enhälligt att
Erika Wengberg väljs in som ledamot för 2 år.
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
Årsmötet beslöt enhälligt att Robert Nysten väljs in som suppleant för 1 år.
Sofia Hägglund slutar.
d) en (1) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
Årsmötet beslöt enhälligt att tjänsten köps in för 2018 av extern part.

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt
Årsmötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att hitta personer till valberedningen
under året.
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Årsmötet beslöt att styrelsen internt utser ombud till möten.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Ett önskemål om att protokollen för styrelsemötena ska vara offentliga
framfördes. Styrelsen tar frågan vidare och ser över om protokollen ska läggas
upp som dokument för medlemmarna på föreningens hemsida samt i
pappersform på kansliet och Valbo Sportcentrum.
En diskussion om var den skänkta teknikburen ska stå. Styrelsen utreder vidare
och Jimmy Hedin har lovat att tillsammans med Martinssons förbereda marken
där buren skall sättas upp.
Telefonlista för samtliga ledare per lag ska fixas omgående och skickas ut. Så att
ledare kan få tag i varandra vid träningar/matcher eller andra frågor.
14. Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade för förtroendet och avslutade mötet.
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