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Protokoll från årsmöte i IFK Lidingö Friidrottsklubb (föreningsnr. 22388–16)  
 
Datum: 2022-03-17 

Tid, plats: Kl. 19.30, Lidingö stadshus (lokal Storholmen) 

 
 
§1. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR MÖTET 

Röstlängden består av ”föranmälningslistan” samt de ytterligare deltagare som kompletterats på mötet. 
Röstlängden biläggs till protokollet. 
 

§2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 
Till årsmötesordförande valdes Toralf Nilsson samt till sekreterare Adam Lindhe. 
 

§3. VAL AV PROTKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 
Mikkel Mördrup nominerade Bengt Larsten och Ivan Sundström. Anna Öberg nominerade Curt Högberg. 
Till protokolljusterare valdes Ivan Sundström och Curt Högberg. 
 

§4. FRÅGA OM ÅRSMÖTET VAR BEHÖRIGT UTLYST 
Kallelse och föredragningslista distribuerade via email och anslogs på föreningens hemsida i god tid in-
nan årsmötet, i enlighet med stadgarna. 
 
Årsmötet fann att mötet var behörigt utlyst samt att årsmöteshandlingarna gjorts tillgängliga i rätt tid. 
 

§5. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Årsmötet godkände föredragningslistan med ändringen att ta beslut om styrelsens förslag 2 (under §11) 
före §10. Inga tillägg för övriga frågor enligt §13.  
 

§6. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING  
Styrelsens årsberättelse inklusive Lidingöloppets årsberättelse har funnits tillgänglig för medlemmarna på 
föreningens hemsida. Årsbokslut, med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse har funnits tillgäng-
lig för medlemmarna på kansliet. Ordförande Mikkel Mördrup summerade det gångna året, kassör Bengt 
Larsten presenterade förvaltningsberättelsen för 2021.  
 
Styrelsens årsberättelse lades till handlingarna 
 

§7. REVISORERNAS BERÄTTELSE ÖVER STYRELSENS FÖRVALTNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 
Revisor Micael Schultze föredrog revisorns berättelse för verksamhetsåret och gjorde ett muntligt tillägg 
om att han som revisor tillstyrkte att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet. 
 
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.     
Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt att fastställa resultat- och balansräkning 
samt lade dessa till handlingarna. 
 

§8. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN TIDEN REVISIONEN AVSER 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

§9. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER 2023 
Styrelsen redovisade det arbete som genomförts avseende medlemsavgift under 2021, som föranledde 
styrelsens förslag om att sänka medlemsavgiften till 200 kr. samt att familjemedlemskap ska upphöra 
fr.o.m. 2023. Kassör Bengt Larsten presenterar styrelsens arbete med helhetssynen av medlems- och 
aktivitetsavgiften. Diskussion om hur mycket den sänkta medlemsavgiften ger i minskade intäkter samt 
hur familjemedlemskapet ändrar antalet medlemmar.  
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Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 200 kr samt att avgift för familjemedlemskap upphör 
fr.o.m. 2023. 
 

§10. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH EKONOMISK PLAN 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan har funnits tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida. 
Kassör Bengt Larsten föredrog förslaget till ekonomisk plan för 2022. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen samt den ekonomiska planen enligt styrelsens för-
slag. 
 

§11. BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH I RÄTT TID INKOMNA MOTIONER 
Styrelsens förslag 1; stadgeändring: 
Årsmötet beslutade enhälligt att genomföra stadgeändring enligt styrelsens förslag med tillägget att ”och 
cykel verksamhet” ska strykas i ”§1 ändamål” andra stycket. 
 
Styrelsens förslag 2; uppdatering av strategiska mål i strategidokument (behandlades före §10): 
Förslaget - ett uppdrag från 2021 års årsmöte - har funnits tillgänglig på föreningens hemsida i tre veckor 
innan årsmötet. Mikkel Mördrup redogjorde i korthet för hur arbetet genomförts och i översikt för hur im-
plementeringsarbetet ska ske under 2022. Curt Högberg föreslog ett tillägg med ett övergripande mål, att 
addera som första stycke under punkt 4:  
 
“Föreningens övergripande mål är att långsiktigt utveckla en verksamhet som attraherar många barn 
vuxna och föräldrar så att antalet medlemmar växer minst till 1600 fram till 2026”.  
 
Årsmötet diskuterade klubbens övergripande mål och vikten av ökat antal medlemmar och kvalitet vs 
kvantitet. Styrelsen och Curt Högberg enades om en kompromiss avseende tilläggsyrkandet  
Årsmötet beslutade att godkänna det föreslagna strategidokumentet. 
 
Årsmötet beslutade att som första stycke under punkt 4 lägga till följande stycke:  
“Föreningens övergripande mål är att långsiktigt utveckla en verksamhet som attraherar många barn 
vuxna och föräldrar så att antalet medlemmar växer med minst 10%/år till och med 2026” 
 
Motion 1; Årliga diskussioner och möten om föreningens inriktning: 
Mikkel Mördrup redogjorde för styrelsens yttrande över motionen från Staffan Movin och Curt Högberg 
och redovisade styrelsens plan för implementering av strategin genom fokusgrupper mm. Därefter lyfte 
motionärerna fram bakgrund och syfte med motionen. Curt Högberg yrkade bifall till motionen.  
 
Årsmötet beslutade att motionen ska anses besvarad med hänvisning till styrelsens yttrande. 
 

§12. VAL AV… 
Valberedningens ordförande Patrik Buddgård föredrog hur arbetet lagts upp under året, vilka ledamöter 
som kvarstår, vilka ledamöter och suppleanter som lämnar sina uppdrag samt de förslag på nya ledamö-
ter som valberedningen lämnat till årsmötet, samt förslag till revisorer. Nedan redovisas årsmötets beslut. 
 

a. Föreningens ordförande före en tid av ett år 
Till ordförande beslutade årsmötet enhälligt att välja Mikkel Mördrup (omval) 
 

b. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år 
Då två ledamöter valt att avsluta sina uppdrag i förtid omfattar denna punkt fyllnadsval av två ledamöter. 
Årsmötet beslutade följande: 
 
Anders Ejendal (omval 2 år), Ivan Sundström, (omval 2 år), Linda Torssander (nyval 2 år), Stephanie 
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Neuman (nyval 2 år), Michael Welin (fyllnadsval 1 år) samt Carl Frisk (fyllnadsval 1 år). 
 

c. En revisor jämte en suppleant 
Årsmötet beslutade att som revisor för föreningen IFK Lidingö Friidrottsklubb välja Christer Westerberg 
och att som revisor för friidrottens del av Lidingöloppet samt Lidingöloppet marknad AB välja Micael 
Schultze (Grant Thornton). 
 

d. Fyra ledamöter i valberedningen varav en ordförande för en tid av ett år 
Årsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av ordförande Patrik Buddgård samt Marie Thulesius, 
Camilla Larsten och Olof Silvander. 
 
Årsmötet beslutar att välja Patrik Buddgård till ordförande i valberedningen.  
 

e. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud 
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att hantera frågan. 
 

§13. ÖVRIGA FRÅGOR SOM ANMÄLTS UNDER § 5 
Inga övrig frågar anmäldes under §5. 
 
ÅRSMÖTET AVSLUTAS 
Ordförande Toralf Nilsson avslutade årsmötet. 
 
Avgående styrelsemedlemmar avtackades. 

 
Sekreterare  Mötesordförande 
 
 

  

Adam Lindhe  Toralf Nilsson 
   

 
Justerare  Justerare 
 
 

  

Ivan Sundström   Curt Högberg 
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Adam Lindhe
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Ivan Sundström

Ivan Sundström

ivan.sundstrom@lidingofri.se
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Curt Högberg

curt.hogberg@gmail.com

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAQrUFYY134x0pJKWHIVBxoOTfYtX6Nf_Z
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAQrUFYY134x0pJKWHIVBxoOTfYtX6Nf_Z
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAQrUFYY134x0pJKWHIVBxoOTfYtX6Nf_Z
https://secure.eu2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAQrUFYY134x0pJKWHIVBxoOTfYtX6Nf_Z


Protokoll årsmöte IFK Lidingö Friidrott
2022-03-17
Final Audit Report 2022-04-28

Created: 2022-04-27

By: Ingela Stralka (ifk@lidingofri.se)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAQrUFYY134x0pJKWHIVBxoOTfYtX6Nf_Z

"Protokoll årsmöte IFK Lidingö Friidrott 2022-03-17" History
Document created by Ingela Stralka (ifk@lidingofri.se)
2022-04-27 - 8:09:51 PM GMT- IP address: 81.234.166.176

Document emailed to Toralf Nilsson (toralf.nilsson@telia.com) for signature
2022-04-27 - 8:11:42 PM GMT

Email viewed by Toralf Nilsson (toralf.nilsson@telia.com)
2022-04-27 - 8:12:13 PM GMT- IP address: 81.228.255.195

Document e-signed by Toralf Nilsson (toralf.nilsson@telia.com)
Signature Date: 2022-04-27 - 8:14:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.228.255.195

Document emailed to Adam Lindhe (adam.lindhe@lidingofri.se) for signature
2022-04-27 - 8:14:33 PM GMT

Email viewed by Adam Lindhe (adam.lindhe@lidingofri.se)
2022-04-27 - 8:14:44 PM GMT- IP address: 188.151.197.3

Document e-signed by Adam Lindhe (adam.lindhe@lidingofri.se)
Signature Date: 2022-04-27 - 8:15:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 188.151.197.3

Document emailed to Ivan Sundström (ivan.sundstrom@lidingofri.se) for signature
2022-04-27 - 8:15:29 PM GMT

Email viewed by Ivan Sundström (ivan.sundstrom@lidingofri.se)
2022-04-28 - 5:53:15 AM GMT- IP address: 91.190.142.123

Document e-signed by Ivan Sundström (ivan.sundstrom@lidingofri.se)
Signature Date: 2022-04-28 - 5:54:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 91.190.142.123



Document emailed to Curt Högberg (curt.hogberg@gmail.com) for signature
2022-04-28 - 5:54:57 AM GMT

Email viewed by Curt Högberg (curt.hogberg@gmail.com)
2022-04-28 - 5:59:10 AM GMT- IP address: 66.102.9.209

Document e-signed by Curt Högberg (curt.hogberg@gmail.com)
Signature Date: 2022-04-28 - 2:18:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 91.190.143.217

Agreement completed.
2022-04-28 - 2:18:49 PM GMT


		2022-04-28T07:18:51-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




