Protokoll för Årsmöte 2019
Athletic FC Eskilstuna
802438-8731
Mötestid: torsdagen den 11 April 2019 klockan 18:00
Plats: Tunavallen

§ 1 Mötet öppnade
Jose Franco hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Mötet beslutar att fastställas med 15 röstberättigade medlemmar. 18 medlemmar totalt.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet fortsätter med att de närvarande väljer ordförande och sekreterare.
Tommy Sundholm blir framröstad som ordförande och Gino brio blir framröstad sekreterare
efter en omröstning som alla godkänt via handuppräckning.

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mötet fastställde en justeringsman tillika rösträknare som jämte mötesordförande skulle
justera protokollet. De utvalda justeringsmännen blev och Jawad Al-Jebouri och Leif
Sundelius efter ett enhälligt beslut.

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet beslöt att arsmötet är behörigt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen för 2018. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen.

§ 8 Förvaltnings- och revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande Tommy Sundholm och Jose Franco. Mötet
beslutade att godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som r evisionen avser
Stämman beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2019-2020 fastställdes till:
-

450 SEK Vuxna
300 SEK Pensionärer och studenter
300 SEK ungdom upp till 17 år.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

Inga förslag och motioner.
§ 12 Val av styrelsens ledamöter

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Föreningens ordförande: Alex Ryssholm 7 år kvar
Sekreterare: Olga Astedt 3 år kvar
Kassör: Jose Franco 3 år kvar
Ledamot: Roger Ljungqvist 3 år
Ledamot: Nemanja Miljanovic 3 år
Ledamot: Johan Skyttberg 3 år
Firmatecknare för Föreningen;
Stämman beslutade att förutom ordförande skall föreningen tecknas av Jose Franco
och Olga Astedt var för sig eller i förening.

h) Revisor: Stellan Sundberg omvald 1 år
i) Valberedningen: Niklas Karlsson och Gustav Oskarsson omvaldes 1 år.
§ 13 Övriga frågor

Det fanns flera förslag till styrelsen men många tackade nej. Styrelsen utökas även från 5
medlemmar till 6 stycken.
§ 14 Mötet avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

April 12, 2019

Tommy Sundholm, Ordförande
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