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Plats:	  Rica	  Hotell,	  Stockholm	  
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Närvarande:	   Ordförande:	  Per	  Malmquist,	  PM	   	  
Thomas	  Andersson,	  TA,	  AJ	  
Johan	  Engstrand,	  JE,	  AJ	   	  
Gustaf	  Taube,	  GT,	  SMM	  
Erik	  Fröstad,	  EF,	  SMM	  
Rikard	  Borg,	  RB,	  CC	  
Martin	  Söderberg,	  MS,	  U-‐a	  86ers	  
Lars	  Bengtsson,	  LB,	  STU	  
Jens	  Carlquist,	  JC,	  GM	  	  
Niclas	  Kristensson,	  NK,	  LG	  
Tyson	  Guillen,	  TG,	  KP	  
Micael	  Jönsson,	  MJ,	  ÖBK	   	  
Markus	  Magnell,	  MM,	  TRC	  

AGENDA	  
	  
1. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet.	  

Ordförande	  PM	  öppnade	  mötet	  och	  valdes	  att	  leda	  årsmötesförhandlingarna.	  
MS	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  
	  

2. Fastställande	  av	  röstlängd	  för	  mötet.	  
Röstlängden	  fastställdes	  till	  att	  bestå	  av	  en	  röst	  per	  närvarande	  medlemsförening.	  
	  

3. Val	  av	  protokolljusterare	  och	  rösträknare.	  	  
EF	  valdes	  protokolljusterare	  och	  rösträknare.	  
	  

4.	  	  	   Fråga	  om	  mötet	  har	  utlysts	  på	  rätt	  sätt.	  
Ska	  enligt	  stadgarna	  ske	  skriftligen	  senast	  tre	  veckor	  innan.	  	  
Årsmötet	  beslutade	  att	  mötet	  utlysts	  på	  rätt	  sätt.	  
	  

5.	  	   Fastställande	  av	  dagordning.	  	  
Dagordningen	  fastställdes	  enligt	  förslag.	  
	  

6.	  	  	   a)	  Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  för	  det	  senaste	  verksamhetsåret.	  
	   MS	  redovisade	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  som	  även	  skickats	  ut	  inför	  mötet.	  
	  	  	  	  	  	   b)	  Styrelsens	  förvaltningsberättelse	  (balans-‐	  och	  resultaträkning)	  för	  det	  senaste	  

verksamhets-‐/räkenskapsåret.	  
PM	  redovisade	  styrelsens	  förvaltningsberättelse	  som	  även	  skickats	  ut	  inför	  mötet	  
tillsammans	  med	  resultat-‐	  och	  balansräkning.	  

7.	  	  	   Revisionsberättelsen	  för	  verksamhets-‐/räkenskapsåret.	  
PM	  läste	  upp	  revisionsberättelsen,	  tidigare	  utskickad,	  där	  det	  framgår	  att	  revisorn	  
rekommenderar	  att	  årsmötet	  beviljar	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  
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räkenskapsåret.	  	  
	  

8.	  	  	   Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  den	  tid	  revisionen	  avser.	  
Årsmötet	  beslutade,	  i	  enlighet	  med	  revisorns	  förslag	  att	  bevilja	  den	  avgående	  styrelsen	  
ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året.	  
	  

9.	  	  	   Fastställande	  av	  medlemsavgifter.	  
	   Årsmötet	  beslutade	  att	  årsavgiften	  skulle	  förbli	  oförändrad	  5	  000:-‐	  per	  förening.	  
	  
10.	   Fastställande	  av	  ev.	  verksamhetsplan	  och	  behandling	  av	  budget	  för	  det	  kommande	  

verksamhets-‐/räkenskapsåret.	  	  
Överläts	  åt	  styrelsen	  att	  utarbeta	  sådana	  för	  det	  komma	  verksamhetsåret.	  	  

	  
11.	   Inval	  

Limhamn	  Griffins	  och	  	  Kristianstad	  Predators	  har	  ansökt	  om	  medlemskap	  i	  föreningen.	  
Årsmötet	  beslutade	  välja	  in	  LG	  och	  KP	  i	  föreningen.	  
	  

12.	   Val	  av	  ordförande	  i	  föreningen	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  	  
Till	  ordförande,	  med	  mandattid	  1	  år,	  valde	  årsmötet	  Micael	  Jönsson.	  
	  

13.	   Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  	  
Till	  övriga	  styrelseledamöter,	  med	  mandattid	  1	  år,	  valde	  årsmötet	  Martin	  Söderberg,	  
Rikard	  Borg,	  Gustaf	  Taube,	  Markus	  Magnell,	  Per	  Malmqvist,	  Niclas	  Kristensson,	  Tyson	  
Guillen	  och	  Thomas	  Andersson.	  
	  

14.	   Val	  av	  revisorer	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  	  
Till	  revisor	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år	  valde	  årsmötet	  Jesper	  Johansson.	  
Till	  revisorssuppleant	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år	  valde	  årsmötet	  Erika	  Åkerman.	  
	  

15.	   Val	  av	  ledamöter	  i	  valberedningen	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  	  
Till	  ledamöter	  i	  valberedningen	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år	  valde	  årsmötet.	  Lars	  Bengtsson	  
(sammankallande),	  Hampus	  Persson,	  Lina	  Geuna.	  
	  

16.	   Behandling	  av	  styrelsens	  förslag	  och	  i	  rätt	  tid	  inkomna	  motioner.	  
	   Inga	  förslag	  inlämnade.	  
	  
17.	   Övriga	  frågor.	  

Inga	  övriga	  frågor	  behandlades.	  
	  
Vid	  protokollet:	  	   	   	  
	  
Martin	  Söderberg,	  Sekreterare	  

Justeras:	  
Erik	  Fröstad	  


