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Protokoll digitalt årsmöte i IFK Lidingö Friidrottsklubb (föreningsnr. 22388–16) 2021-03-17 
 
 
Ordförande Mikkel Mördrup informerade att mötet är indelat i två delar; Information, sport (sportchef Anders 
Walther) samt årsmöte. Protokollet nedan omfattar endast årsmötet. 
 
 
 

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
Årsmötet beslutade att samtliga deltagare på mötet (exklusive revisor) har rösträtt på mötet. 
 

§ 2. Val av…  
a) …ordförande för mötet 

Toralf Nilsson föreslogs som ordförande, vilket årsmötet beslutade. 
 

b) …sekreterare för mötet 
Anders Ejendal föreslogs som sekreterare, vilket årsmötet beslutade. 

 
§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till rösträknare samt till att justera mötesprotokollet föreslogs Bengt Larsten och Janne Åkerblom. Års-
mötet beslutade att utse Bengt och Janne såsom föreslaget. 
 

§ 4. Fråga om mötet var behörigt utlyst 
Konstaterades att kallelsen hade publicerats på föreningens webbplats samt att kallelse skickats ut via 
epost till alla medlemmar i god tid innan årsmötet, enligt vad stadgarna föreskriver.  
 
Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst samt att årsmöteshandlingarna gjorts tillgängliga i rätt tid.  
 

§ 5. Fastställande av föredragningslista 
Årsmötet godkände föredragningslistan utan tillägg av ”Övriga frågor”.  
 
Ordningen av agendan förändrades så att Verksamhetsplan presenteras efter Strategidokumentet. 
Punkterna protokollförs dock enligt föredragningslista nedan. 
 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 
Styrelsen sammanfattade årsberättelsens för 2020/2021 som finns tillgänglig i sin helhet på föreningens 
webbplats. Cecilia Gyldén (GS Lidingöloppet) presenterade 2020 års verksamhet för Lidingöloppet. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna årsberättelsen och lade denna till handlingarna. 
 
Kassör Bengt Larsten presenterade årsredovisningen och förvaltningsberättelse. 
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Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt att fastställa resultat- och balansräkning 
samt lade dessa till handlingarna. 
 

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
Revisor Micael Schultze föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret och gjorde ett muntligt 
tillägg om att han som revisor tillstyrkte att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkning. 
 
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

§ 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2022 
Styrelsens förslag är att lämna medlemsavgiften oförändrad mot bakgrund av att justering gjordes vid 
extra årsmöte 2020-11-05. 
 
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter (450 kr, 800 kr för famil-
jemedlemsskap). 
 

§ 10. Fastställande av VP1 samt behandling av ekonomisk plan för 2021 
Styrelsen sammanfattade VP för 2021/2022 som finns tillgänglig i sin helhet på föreningens webbplats. 
Cecilia Gyldén (GS Lidingöloppet) presenterade planen för 2021 års verksamhet. Ordförande Mikkel 
Mördrup presenterade ekonomisk plan för 2021. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna VP och fastställa ekonomisk plan för 2021 enligt styrelsens förslag. 
 

§ 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
• Styrelsens förslag 1; stadgar 

Årsmötet beslutade att fastställa stadgeändring enligt styrelsens förslag. 
 

• Styrelsens förslag 2; strategidokument 
Årsmötet beslutade att fastställa Strategidokumentets första del (t.o.m. avsnitt 3) samt att återremittera 
resterande del av förslaget avseende strategiska mål till styrelsen. De strategiska målen ska processas 
av styrelsen tillsammans med medlemmarna i en särskild arbetsgrupp. Gruppen ska också föreslå en 
övergripande plan för förankring av strategidokumentet som helhet. 
 

• Styrelsens förslag 3; hedersmedlemsskap 
Årsmötet beslutade att tilldela Leif Robertson och Kai Abrahamsson hedersmedlemsskap. 
 

• Motion 1; ett fortsatt brett deltagande på USM och JSM 
Curt Högberg föreslog ett tillägg till den första att-satsen i sin motion med lydelsen "i dialog med sport-
chefen". Stig Åhman, med instämmande av styrelsen, yrkade att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till att Ivan Sundström i sin muntliga redogörelse framförde att det i praktiken förhåller sig så 
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som andemeningen med motionen. 
 

• Motion 2; justering av aktivitetsavgifterna för ungdomar och juniorer 
Styrelsen yrkade att motionen ska anses besvarad. Årsmötet beslutade att motion 2 ska anses vara be-
svarad. 
 

• Motion 3; årlig redovisning i verksamhetsberättelsen – ”Trygg idrottsmiljö” 
Styrelsen yrkar bifall på motion 3. Årsmötet beslutade att bifalla motion 3. 
 

§ 12. Val 
Valberedningens ordförande, Patrik Buddgård fördrog valberedningens arbete. Sedan förra årsmötet 
kvarstår Sandra Pettersson, Adam Lindhe, Ivan Sundström och Anders Ejendal. Valberedningens för-
slag: 
 
a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Mikkel Mördrup till ordförande 
för en tid av ett år. 
 

b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år 
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Bengt Larsten (omval), Jo-
hanna Kolga (omval), Lotta Hellstrand (nyval), Sofia Öberg (nyval) till ledamöter i styrelsen för en tid 
av två år. 
 
Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Kerstin Hvalgren (nyval) till sup-
pleant till styrelsen för en tid av ett år. 
 

c) Val av revisor jämte en suppleant för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår omval av Micael Schultze från Grant Thornton samt Christer Wester-
berg som suppleant.  
 

d) Val av fyra ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av årsmötet ska utses till 
ordförande 
Årsmötet beslutade att valberedning för kommande mandatperiod ska bestå av samma medlem-
mar, dvs. Patrik Buddgård, Stig Åhman, Camilla Larsten samt Marie Thulesius. Vidare beslutade 
årsmötet att utse Patrik Buddgård till ordförande i valberedningen. 
 

e) Val ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade genom ombud 
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att hantera frågan. 
 

§ 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5 
Inga övriga frågor anmälda. 
 
Mötets avslutande 
Då inga övriga frågor förelåg förklarades mötet som avslutat klockan 22.10. 
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Ordförande Mikkel Mördrup tackade Toralf Nilsson för sitt ordförandeskap under årsmötet. Avgående 
styrelseledamöter avtackades och de nya välkomnades. Ordföranden bad mötesdeltagarna att notera 
kommande informationsmöte den 23 maj. Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare  Mötesordförande 
 
 

  

Anders Ejendahl  Toralf Nilsson 
   

 
Justerare  Justerare 
 
 

  

Janne Åkerblom  Bengt Larsten 
 

 

Toralf Nilsson (Mar 23, 2021 00:13 GMT+1)
Toralf Nilsson

Anders Ejendal (Mar 23, 2021 15:06 GMT+1)

Bengt Larsten (Mar 26, 2021 12:00 GMT+1)
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