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Protokoll från extra årsmöte 2020-11-05 
Föreningens ordförande Mikkel Mördrup informerade om att mötet var uppdelat i två delar, först allmän information och därefter det 
extra årsmötet. Därefter öppnade ordförande mötet. 
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

Mötet beslutade att samtliga deltagare i mötet utom Dan Karlsson var röstberättigade och utgjorde röstlängd. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Ivan Sundström föreslogs som mötesordförande och Bengt Larsten som sekreterare. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Anders Ejendal föreslogs som justerare och Ingela Stralka som rösträknare. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Det konstaterades att kallelsen publicerats på föreningens webbplats samt skickats till alla medlemmar via SportAdmin i god tid 
innan mötet och i enlighet med stadgarna. Mötet fann att det extra årsmötet var behörigt utlyst. 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan. 
 

6. Information om IFK Lidingö Friidrotts och Lidingöloppets ekonomi 
Dan Karlsson informerade om Lidingöloppets ekonomi. Årets upplaga av Lidingöloppet har fått anmälningsavgifter om ca 2,5 mil-
joner kr, mot budgeterade 28 miljoner kr. Förlusten beräknas uppgå till da 7 miljoner kr. Eventuellt statligt stöd är inte medräknat. 
 
Bengt Larsten informerade om att budgeterat resultat vid årets ingång var 215 000 kr i underskott. Till följd av Covid-19 så har en 
stor del av tävlingsverksamheten ställts in, personal har varit permitterade och en allmänekonomisk åtstramning har gjorts. Främst 
beroende på dessa omständigheter så beräknar föreningen att istället göra ett överskott på ca 600 000 kr. 
 
7. Styrelsen informerar om prognos för 2021 

Bengt Larsten presenterade de största planerade förändringarna i budget för 2021. Med genomförda besparingar och god-
känd justering av medlemsavgifterna så beräknas resultatet för 2021 preliminärt uppgå till ca 1 000 000 i underskott. På 
ordinarie årsmöte kommer den slutliga budgetprognosen att presenteras.  
 

8. Fastställande av medlemsavgifter 
Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna skulle höjas enligt följande. 

• Enskild medlem: från 300 kr till 450 kr 
• Familjemedlemsskap: från 600 kr till 800 kr. 

 
Styrelsen har tittat på andra föreningars medlemsavgifter och förslaget är en anpassning till omgivande föreningars avgifts-
nivå. Förslaget diskuterades varpå mötet enhälligt beslutade att bifalla styrelsens förslag. 
 

9. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet Mötesordförande Justerare 
 
 

  

Bengt Larsten Ivan Sundström Anders Ejendal 
 

Bengt Larsten (Jan 21, 2021 10:54 GMT+1) Anders Ejendal (Jan 21, 2021 11:07 GMT+1)
Anders Ejendal
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