
Protokoll fört vid IK Hindens årsmöte 2020-03-11 

Plats: Jutegården, Nybro 

 
 

§1   Peter Noord, kontaktperson i IK Hinden, förklarar årsmötet öppnat. 

 

§2   Kallelse till årsmötet har annonserats på hemsidan samt skett genom lappar hem till dem 

       aktiva. Årsmötet ansåg att mötet var behörigt utlyst. 

 

§3   Christina Davidsson valdes till ordförande och Janet Lundin valdes till sekreterare för  

       årsmötet. 

 

§4   Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Louise Sandqvist och Sophie 

       Marchand. 

 

§5   Röstberättigade på årsmötet är alla medlemmar över 12 år. 

 

§6   Peter Noord läste upp styrelsens berättelse, som godkändes av årsmötet och lades till 

       handlingarna. 

 

§7   Janet Lundin läste upp förvaltningsberättelsen och styrelsens förslag till disponering av 2019 

       års förlust, som är att balansera det mot det egna kapitalet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens 

       förslag. 

 

§8   Janet Lundin läste upp revisorernas berättelse och förslaget om att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

       år 2019. Årsmötet godkände förslaget och gav styrelsen ansvarsfrihet och revisorernas 

       berättelse lades till handlingarna. 

 

§9   Inga skrivelser har inkommit till årsmötet. 

 

§10 Carina Garpmo läste upp styrelsens förslag till arbetsplan för år 2020. Årsmötet godkände  

       förslaget och fastställde arbetsplanen för 2020. 

 

§11 Peter Noord läste upp verksamhetsplanen för 2020. Årsmötet godkände verksamhetsplanen för 

       2020. 

 

§12 Inget fastställande av budget för år 2020 gjordes då diskussion kommer att hållas på kommande  

       styrelsemöte om hur år 2020 kommer att se, om det behövs ytterligare inköp av material, hur 

       intäkter från tävlingar, lotterier kommer att se ut.  

 

§13 Följande val gjordes: 

1. Inget val av ordförande gjordes då det inte finns några kandidater. 

2. Till styrelseledamöter på två år valdes Henrik Carlsson, Louise Sandqvist samt Johan Rantzer. 

3. Till fyllnadsval valdes Mattias Fredriksson 

4. Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Sonny Boden, Janet Lundin, Ulf Garpmo samt 

Carina Garpmo 

5. Till revisorer omvaldes Lena Karlsson och Jan Olsson. Till revisorsuppleant nyvaldes Linda 

Kämpfer. 

 

§14 Till valberedningen omvaldes Emma Tillback, Sophie Marchand samt Morgan Carlsson. 

 

 



§15 Förslag på att vara tuffare på att tillsätta funktionärer på tävlingar. Diskussion om  

       Hindenspelens vara eller icke vara då det är svårt att få funktionärer till tävlingen. Frågan 

       ställdes om det behövs fler aktiva så att det finns fler föräldrar som kan ställa upp att hjälpa till. 

       Finns det i så fall plats för fler i grupperna, behövs det fler ledare. Ska man kanske utbilda fler  

       ungdomsledare.  

       Styrelsen kommer att diskutera frågan. Förslag finns på att göra som tidigare att skicka ut en  

       lista på saker att hjälpa till med så att föräldrarna själva kan välja. 

 

§16 Annika Karlsén avtackades av styrelsen med en present för lång och trogen tjänst i föreningen  

       IK Hinden. 

 

§17 Årsmötet avslutades med att mötesordförande Christina Davidsson tackade alla närvarande. 

       Hon tackade även för allt arbete som lagts ner under året och önskade lycka till för det 

       kommande året.   
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