
PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE I GENARPS IF 2014-01-31 

!
På årsmötet hade 27 medlemmar anslutit. Mötet ägde rum i klubblokalen, Ekevallen, Genarp  

!
1. Mötets öppnande: Ordföranden öppnade mötet. 

2. Mötets behöriga utlysande: Mötet förklarades vara behörigen utlyst. 

3. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 

4. Val av ordförande för årsmötet: Till ordförande för årsmötet valdes Nils Danielsen.  

5. Val av sekreterare för årsmötet: Till sekreterare för årsmötet valdes Magnus Engström.  

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare: Till justeringspersoner tillika 
rösträknare valdes Örjan Eltén och Fredrik Augustsson.  

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2013: Styrelsens 
verksamhetsberättelse godkändes efter genomgång och revidering varefter den läggs 
till handlingarna.  

8. Kassa- och revisionsberättelse: Kassa- och revisionsberättelsen godkändes. 
Föreningen har under året gjort ett överskott på omkring 80 000 kronor. Trenden med 
fortsatt förbättring av resultatet fortsätter framför allt till följd av förbättrad 
kostnadskontroll, gott arbete av sponsorgruppen och en ökad ungdomsaktivitet.  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013: Mötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet.  

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014: Den framlagda verksamhetsplanen 
för 2014 godkändes.  

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2014: Styrelsen föreslog oförändrade 
medlemsavgifter. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.  

12. Motioner: En motion har lämnats in med ett förslag om att bilda en cykelsektion inom 
föreningen. Förslaget diskuterades och årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till 
styrelsen för utredning av förslaget.  

13. Val av ordförande för ett år: Valberedningen föreslog Mikael Frostander. Till 
föreningens ordförande valdes Mikael Frostander.  
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14. A) Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år: Valberedningen föreslog omval av 
Magnus Engström. Connie Kristensson och Mats Einbjörn har avböjt omval. 
Valberedningen föreslog nyval av Jan Billberg och Patrik Lindberg.  
Årsmötet valde Magnus Engström, Jan Billberg och Patrik Lindberg till ordinarie 
styrelseledamöter för en mandatperiod om två år.  
 
B) Fyllnadsval av två ordinarie styrelseledamöter för ett år: Mikael Frostander har 
blivit vald till ordförande och Mathias Hansson har begärt entledigande. Det innebär 
att två platser måste tillsättas via fyllnadsval för en period om ett år.  
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Martin Eggert och Robin Ringqvist.  
Årsmötet valde Martin Eggert och Robin Ringqvist för en mandatperiod om ett år.  

15. Val av tre suppleanter i fastställd turordning för ett år: Valberedningen föreslog omval 
av Stig Nordqvist och Petra Kristoffersson. Hampus Nilsson har avböjt omval.  
Valberedningen föreslog nyval av Gustaf Lindelöv.  
Årsmötet valde i turordning Stig Nordqvist, Petra Kristoffersson och Gustaf Lindelöv 
till suppleanter.  

16. Val av två revisorer för ett år: Valberedningen föreslog omval av Knut Persson och 
Uno Andersson. Årsmötet valde Knut Persson och Uno Andersson till revisorer.  

17. Val av två revisorsuppleanter för ett år: Valberedningen föreslog omval av Eva 
Jönsson och nyval av Leif Alexandersson. Årsmötet valde Eva Jönsson och Leif 
Alexandersson till revisorsuppleanter.  

18. Val av valberedning: Årsmötet utsåg Lennart Ponsler, Jonas Einbjörn och Kenneth 
Brostedt till valberedning. Lennart Ponsler utsågs till sammankallande i 
valberedningen.  

19. Övriga frågor:  

· Frågan ställdes om varför inte Genarps IF och Dalby GIF kunde spela med ett 
kombinerat lag i damernas Divison 2 under 2013 eftersom Södra Sandby IF och 
Veberöds AIF kommer att kunna spela under gemensamt namn under 2014. Det 
är en följd av en regeländring som fr.o.m. 2014 tillåter kombinerade lag att spela 
i Divison 2-serier för damer.  

· En fråga om vilka kostnader Dalby GIF står för när det gäller damseniorerna 
ställdes. Styrelsen i Genarps IF undersöker detta.  

· Ordföranden har beslutat att utse herrseniorernas lagledare Lars-Håkan 
Johansson samt Elena Brostedt som har lagt ned ett berömvärt arbete med 
föreningens redovisning till Årets GIFFARE.  
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· Fyra styrelseledamöter avtackades. Det var Nils Danielsen, Connie Kristensson, 
Mathias Hansson och Mats Einbjörn.  

20. Ordföranden avslutade mötet.  

!
!
!
Vid protokollet 

!
!
Magnus Engström, av mötet utsedd sekreterare 

!
!
Nils Danielsen, av mötet utsedd ordförande 

!
!
Örjan Eltén, justeringsperson Fredrik Augustsson, justeringsperson
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