
 
 

Dagordning ordinarie årsmöte den 8 mars 2016 för 

verksamhetsåret 2015 
• Mötets öppnande 

– Mötet öppnas av föreningens ordförande Rickard Waldenström 

• Fastställande av röstlängd för mötet 

– Röstlängden fastställs av mötet, se bilaga 1 

• Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

– Godkänns 

• Godkännande av dagordning 

– Godkänns 

• Val av mötesordförande 

– Rickard Waldenström 

• Val av mötessekreterare 

– Catharina Conrad 

• Val av protokolljusterare och rösträknare 

– Rickard Wallentin 

• Styrelsens  

– Verksamhetsberättelse för det gångna året 

• Ordförande Rickard Waldenström går igenom verksamhetsberättelsen se bilaga 2  

– Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 

• Ordförande Rickard Waldenström går igenom förvaltningsberättelse se bilaga 2 

Mötet godkänner verksamhets och förvaltningsberättelse  

• Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret 

– Föreningens revisor Ola Conrad går igenom revisionsberättelse se bilaga 3 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

– Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisors förslag 

• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande  

verksamhets- och räkenskapsåret 

- Se bilaga 2  

- Föreningens budget godkänns av mötet 

• Val av  

• Valberedningen Rickard Wallentin och Johan Arndt presenterar 

– Föreningens ordförande för en tid av ett år 

• Förslag Rickard Waldenström 

• Mötet godkänner  

– Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år framåt 

• Linda Messa – Utbildningsfrågor, jobbar som lärare. Hänger på cuper med F99 och har sin 

man som är ledare i F03 där ytterligare en dotter spelar. 

• Peter Schmid – lång historia, 1974 som A-pojke 16 år till senior. F92, F96 var ledare där i 5-6 

år. Son i P00. Brinner för fotboll!  

• Kenneth Weidenby – son i P04 och lagledare, är med i Järla sedan 2014. Jobbar som 

mäklare.  

• Mötet godkänner 

– Avgår från styrelsen, Fia Fredricsson Flodin, Rickard Wallentin, Mats Lindberg, Augustin Altozano 

– Mats Lindberg, Augustin Altozano och Rickard Wallentin ställer upp som adjungerande 

styrelsemedlemmar. 

 

 



 
 
 

– Revisor för en tid av ett år 

• Förslag Ola Conrad 

• Mötet godkänner 

– Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

• Rickard Wallentin och Johan Arndt vill fortsätta sitt uppdrag för styrelsen 2016 för att fylla 

ytterligare 2-3 poster.  

• Mötet godkänner 

• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

– Styrelsens förslag – Camilla Norström presenterar arbetet med ledorden Bilaga 2 

• Mötet godkänner dessa ledord in i framtiden 

– Inkomna motioner 

• Inga motioner har inkommit 

• Mötets avslutande 

– Ordförande avslutar årsmötet med klubbslag 

 

• Frågestund/övriga frågor  

– Catharina Conrad presenterar ledarakademin och upplägget 

– Fråga – Fia Fredricson Flodin flickfotbollen sjunker varför? 

• Tappat ett lag F00 

• Ett litet F08 mot stor P08 

Dick Fredriksson – tak över IP vad händer? 

 2015 hände det inte för att tjänstemännen inte riktigt gjorde rätt 

 Tanken är att det ska vara upp 2016. Löparbanorna ska in.  

Marlene Yngve – finns det något jobb med ensamkommande flyktingar? 

 Vi har pratat med det men det hänger lite på att det finns resurser 

 Ge uppdrag till styrelsen att titta på det.  

 Integration eller aktivering?  

Mikael Nyman – serveringens öppettider under säsongen 

Drar igång i april från den veckan som vi spelar Puma Stadium Cup och vi återkommer 

med vilka tider. Informerade också om serveringens marginaler, då vi försöker hitta så 

många sponsorer som möjligt till serveringen vilket vi hittills har lyckats bra med. Det 

gör också att vi kan hålla lägre priser än normala serveringar. Vi hoppas dock att 

försäljningen 2016 ökar ytterligare då fler och fler hittar hit. 

 

 

Järlahöjden 

2016-03-08 

 

 

Rickard Waldenström      Catharina Conrad Rickard Wallentin 

Ordförande       Sekreterare  Justeringsman 

 

 

 

 



 
 
 

Närvarande: 

- Michael Kimander 

- Marlene Yngve 

- Johan Arndt 

- Magnus Stangenberg 

- Pontus Köhler (ej medlem) 

- Kenneth Weidenby 

- Fia Fredrikson Flodin 

- Rickard Wallentin 

- Rickard Waldenström 

- Linda Messa 

- Robin Grandin (ej medlem) 

- Alexander Weidenby (ej röstberättigad) 

- Peter Schmidt 

- Ola Conrad 

- Mikael Nyman 

- Dick Fredriksson 

- Camilla Norström 

- Oscar Arndt 

- Linus Kask 


