
 
 

Protokoll Genarps IF:s årsmöte 2006-01-27 
 
 
 
På klubbens 75:årsmöte hade 20 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. 
 
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 Lotta Lindén och Åke Almén. 
 
7. Styrelsens och ungdomssektionens verksamhetsberättelse för år 2005. 

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. Ungdomssektionens 
verksamhetsberättelse läggs till handlingarna. 

 
8. Kassa och revisionsberättelse för år 2005: Kassa och revisionsberättelsen 

godkändes. Föreningen har under år 2005 gjort ett mindre rörelseunderskott. 
Föreningens ekonomi är dock solid med tanke på tidigare års behållning. 

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

beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Medlemsavgifter för år 2006: Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 

2006 skall vara enligt följande: 
 

• Aktiva från 20 år och äldre: 400 kr (höjning med 100 kr jämfört med år 
2005) 

• Aktiva t.o.m. 19 år: 300 kr (höjning med 50 kr) 
• Familj: 600 kr (höjning med 100 kr) 



• Licens, för spelare 15 år och äldre: 200 kr (oförändrat) 
• Boulespelare: 150 kr (oförändrat) 
• Övriga medlemmar: 150 kr (oförändrat) 

 
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 Bengt Jakobsson och Anders Nilsson samt nyval av Miro 
Miloradovic. Mötet väljer Bengt Jakobsson, Anders Nilsson och Miro 
Miloradovic. Då en av styrelseledamöterna lämnar sitt uppdrag under 
pågående period måste ett fyllnadsval göras för den resterande 
mandatperioden. Valberedningen föreslår Johan Sjöstedt. Mötet väljer 
Johand Sjöstedt till ordinarie ledamot för ett års tid.  

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

Valberedningen föreslår nyval enligt följande turordning: Niklas Hansson, 
Mikael Törngren och Lars-Göran Larsson. Mötet väljer Niklas Hansson, 
Mikael Törngren och Lars-Göran Larsson. 

 
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 Andreas Almén. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
17. Val av lagledare för Utvecklingslaget (U-laget) för ett år: Valberedningen 

föreslår omval av Karl-Gustav Nilsson och Örjan Eltén samt nyval av Jan-
Åke Nilsson. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

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

av Uno Lindén och Magnus Jacobsson. Mötet beslutar enligt valberedningens 
förslag. 

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

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

 



20. Övriga frågor: Kioskverksamheten behöver ett väder och vindskydd vid 
matcher på B-planen (övre gräsplanen). Vidare diskuterade mötet frågan om 
eventuell pensionärsrabatt. Mötet diskuterade även det upplevda bristande 
underhållet av Ekevallen. Mötet rekommenderade styrelsen att inrätta en 
anläggningsgrupp som skulle kunna bidraga till att utveckling och underhåll 
av Ekevallen. 

 
21. Mötets avslutande: Tre styrelseledamöter lämnar sina uppdrag, nämligen 

Jerry Wahlgren, Jimmy Berlin och Stefan Holmquist. De avtackades med 
varma applåder och klubbens slipsnål för nedlagt arbete. Ordföranden 
påminde mötet om att klubben fyller 75 år 2006. Mötet uppmärksammade att 
ordföranden nyligen firat 60 år. 

 
22. Ordförande avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Nils Danielsen, styrelsens sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lennart Ponsler, ordförande 
 
 
 
 
Lotta Lindén, justeringsperson                      Åke Almén, justeringsperson 
 
 
 
 
 
 


