
 
 

Protokoll Genarps IF:s årsmöte 2007-01-26 
 
 
 
På klubbens hade 17 medlemmar anslutit. Mötet ägde rum i klubblokalen, 
Ekevallen, Genarp. 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande Lennart Ponsler öppnar mötet. 
 
2. Mötets behöriga utlysande: Mötet har utlysts enligt gällande bestämmelser. 
 
3. Godkännande av dagordning: Mötet godkände föreliggande dagordning med 

tillägg stadgeändring vilken avhandlas under punkt 20. 
 
4. Val av ordförande att leda årsmötet: Till ordförande för årsmötet valdes 

Lennart Ponsler. 
 
5. Val av sekreterare för årsmötet: Till sekreterare för årsmötet valdes Nils 

Danielsen. 
 
6. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll: 

Till justeringspersoner utsågs Kent Almén och Eskil Larsson. 
 
7. Styrelsens och ungdomssektionens verksamhetsberättelse för år 2006. 

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. Ungdomssektionens 
verksamhetsberättelse läggs till handlingarna. 

 
8. Kassa och revisionsberättelse för år 2006: Kassa och revisionsberättelsen 

godkändes. Föreningen har under år 2006 gjort ett rörelseöverskott på drygt 
70.000 kr trots en medveten liten underbudgetering. Föreningens ekonomi är 
solid. 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser: Mötet 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Medlemsavgifter för år 2007: Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 

2007 skall vara oförändrade: 
 

• Aktiva från 20 år och äldre: 400 kr 
• Aktiva t.o.m. 19 år: 300 kr 



• Familj: 600 kr 
• Licens, för spelare 15 år och äldre: 200 kr 
• Boulespelare: 150 kr 
• Övriga medlemmar: 150 kr 

 
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 
11. Val av ordförande för ett år: Valberedningen föreslår Lennart Ponsler. Till 

föreningens ordförande väljs Lennart Ponsler. 
 
12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år: Valberedningen föreslår 

omval av Nils Danielsen och Annika Hallin samt nyval av Carl-Erik 
Lindroos. Mötet väljer Nils Danielsen, Annika Hallin och Carl-Erik 
Lindroos. Då en av styrelseledamöterna lämnar sitt uppdrag under pågående 
period måste ett fyllnadsval göras för den resterande mandatperioden. 
Valberedningen föreslår Anna Schönander. Mötet väljer Anna Schönander 
till ordinarie ledamot för ett års tid.  

 
13. Val av tre suppleanter till styrelsen i fastställd turordning för ett år: 

Valberedningen föreslår omval av Lars-Göran Larsson och nyval av 
Christian Karlsson och Kevin Westacott. Mötet väljer i turordning Lars-
Göran Larsson, Christian Karlsson och Kevin Westacott. 

 
14. Val av två revisorer för ett år: Valberedningen föreslår omval av Bertil 

Larsson och Marie Emland. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
15. Val av två revisorsuppleanter för ett år. Valberedningen föreslår omval av 

Åke Almén och Eva Jönsson. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
16. Val av lagledare för A-laget för ett år: Valberedningen föreslår omval av Uno 

Lindén och nyval av Lars-Håkan Johansson. Mötet beslutar enligt 
valberedningens förslag. 

 
17. Val av lagledare för Utvecklingslaget (U-laget) för ett år: Valberedningen 

föreslår nyval av Fredrik Nilsson och Stefan Holmquist. Mötet beslutar enligt 
valberedningens förslag. 

 
18. Val av matchledare för seniorlagen för ett år: Valberedningen föreslår omval 

av Uno Lindén och nyval av Rickard Koffed. Mötet beslutar enligt 
valberedningens förslag. 

 
 
 



 
19. Val av valberedning för fyra personer för ett år, varav en är sammankallande: 

Mötet utser Jonas Einbjörn, Gustav Lindelöf, Kenneth Brostedt och Mats 
Einbjörn  till valberedning. Jonas Einbjörn utses till sammankallande i 
valberedningen. 

 
20. Stadgeändring: På årsmötet utses lagledare och matchledare. Styrelsen vill nu 

göra en stadgeändring så att det i fortsättningen blir styrelsens ansvar att utse 
lagledare och matchledare. Därför fattade styrelsen 2007-01-15 beslut om att 
föreslå årsmötet följande stadgeändring: ”Lagledare, tillika matchledare ska i 
fortsättningen ej längre väljas av årsmötet, att identifiera och utse lagledare är 
en uppgift som åligger styrelsen”. Mötet beslutade att godkänna 
stadgeändringen. 

 
21. Övriga frågor: Uno Lindén informerade om att Kiosken är beredd att 

finansiera två akutväskor/bårar som ska placeras i eller i närheten av 
klubbstugan samt att det ska ske en ordentlig uppskyltning var utrustningen 
finns. Styrelseledamöterna Nils Danielsen och Annika Hallin ansvar för att så 
sker. Vidare förde mötet en allmän diskussion om hemsida och gästbok. 
Ordföranden informerade om komplikationerna rörande nya nya 
omklädningsrum. 

 
22. Mötets avslutande. Ordföranden avslutade mötet med att utse Uno Lindén till 

årets ”Giffare”. Uno tillhör nu den lilla exklusiva krets som fått utmärkelsen 
två gånger. 

 
23. Ordförande avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
Nils Danielsen, styrelsens sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lennart Ponsler, ordförande 
 
 
 
 



Kent Almén, justeringsperson                      Eskil Larsson, justeringsperson 


