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Styrelsen välkomnar alla medlemmar till ordinarie 
årsmöte den 17 mars klockan 19:00 – ca 21:00. 
   
Vi hoppas att du som medlem tar dig tiden att vara med på årsmötet.   
 
Ta tillfället i akt och kika på ritningar och gestaltning på vårt kommande hemvist på Lidingö-
vallen samtidigt som vi passar på att mingla och ses igen efter några års uppehåll av fy-
siska årsmöten! 
 
På årsmötet kommer styrelsen att föreslå en stadgeändring som handlar om utträde ur två 
förbund samt en formalia ändring sedan 08FRI slagits ihop med Gotlands Friidrottsförbund. 
Ändringen beskrivs i detalj i årsmöteshandlingarna. 
 
Det finns inget formellt krav att du måste föranmäla ditt deltagande på föreningens årsmö-
ten, men för att vi ska kunna planera rätt storlek på lokalen och för att underlätta upprättan-
det av röstlängden så är styrelsen tacksam om du föranmäler dig. 
 

Här anmäler du dig till årsmötet! 
 
 

Varmt Välkommen! 
 
 
 

PROGRAM 

18:30 Lokalen öppnas för att ta plats, mingla och titta på gestaltning av hemvist på Vallen 

19:00 Ordförande hälsar alla välkomna 

19:05 Sportchef Anders Walther summerar 2021 och ger oss en inblick i 2022 

19:15 Generalsekreterare för Lidingöloppet Cecilia Gyldén berättar om Lidingöloppet 
21/22 

19:25 Rapport från projektet med bygge av hemvist på Lidingövallen – Markus Pfister 

19:30 Årsmötet startar enligt föredragningslistan (se nedan) 
 

 
Kallelse och föredragningslista hittar du på nästa sida! 
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https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b91F136BB-7972-4F45-AF5F-5EF8754C801E%7d


      

 

 

 
 
IFK Lidingö Friidrott 
Box 10057  
SE-181 10 Lidingö  
Tel: +46-(0)8-767 64 83  
Email: ifk@lidingofri.se  
www.lidingofri.se  
 

 
 

2 (2) 
 

 

 

 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I  

IFK LIDINGÖ FRIIDROTTSKLUBB  
Föreningsnummer 22388-16 

 
 

DATUM, TID: 2022-03-17 klockan 19:00- ca 21:00 

PLATS: Lidingö Stadshus lokal Storholmen 

KALLADE: Alla röstberättigade medlemmar i IFK Lidingö Friidrott, dvs. att… 

 medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år 2022 (född 2010 eller tidigare), 

 medlemskap har beviljats och medlemsavgift betalats minst två månader före årsmötet, 

 medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1 Fastställande av röstlängd för mötet 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5 Fastställande av föredragningslista 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för 2021 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret 2021 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9 Fastställande av medlemsavgifter 

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 2022 

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: 
Publiceras i sin helhet på hemsidan under årsmöteshandlingar. 
 

12 Val av: 

 a) föreningens ordförande för en tid av ett år;  
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  
c) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta);  
d) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av årsmötet ska utses till ordfö-

rande; samt  
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

13 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 51 

14 Ordföranden avslutar mötet 
 
 

 
1 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.  
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