
 

Protokoll årsmöte 2021-06-03 
1. Mötet öppnades av sektionens ordförande Malena Öhlander 

2. Val av mötesfunktionärer 

 Ordförande: Malena Öhlander 

 Sekreterare: Patrik Werlemalm 

 Två rösträknare och tillika justerare: Henrik Adepihl och Gunnar Tyrlycke 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Godkändes av samtliga deltagare på årsmötet 

4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 

 Verksamhetsberättelsen berättades av Malena Öhlander 

 Årsredovisningen berättades av Gunnar Tyrlycke 

 Verksamhetsberättelsen och årsredovisning godkändes av mötet och återfinns på 

hemsidan 

5. Punkten utgår (ingår i KFUMs redovisning) 

6. Punkten utgår (ingår i KFUMs redovisning) 

7. Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (Punkten ingår i KFUMs redovisning och är endast informell 

men ändock viktig för föreningen) 

8. Val av styrelsens ordförande för en tid på ett år 

Valberedningen har föreslagit Christina Sundeck 

Förslaget godkändes av årsmötet 

9. Val av ledamöter: 

Extra val av en styrelseledamot för en tid på två år 

Valberedningen har föreslagit: Patrik Werlemalm 

Förslaget godkändes av årsmötet 

10. Val av två suppleanter för en tid på ett år 

Valberedningen har föreslagit: Henrik Rosendal och Jonny Edvinsson 

Förslaget godkändes av årsmötet 

11. Punkten utgår (ingår i KFUM´s redovisning) 

12. Punkten utgår (ingår i KFUM´s redovisning) 

13. Val av Valberedningen 

Mötets förslag: Sabine Norrby (ej Ordförande/sammankallande) 

Kvarvarade två platser tas upp i nästkommande styrelsemöte. 

Förslaget godkändes av årsmötet 

  



 
14. Information om verksamhetsplan och budget 

 Malena Öhlander berättade om verksamhetsplanen för 20/21. Gunnar Tyrlycke 

presenterade styrelsens budgetförslag. 

 Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av årsmötet. 

 Under rådande Covid19 pandemi har träning hållts enligt rådande restriktioner. 

 Föreningen letar efter träningslokal Borensberg. 

 I samband med byggnation av ny simhall kommer Medley flytta in sin verksamhet där. 

Föreningen är då intresserad av att ta över Medley lokal i Sporthallen. 

 Gradering hölls för mindre grupp i december 2020. 

15. Behandling av förslag från medlemmar och/eller styrelsen 

 Förändringsproposition: 

Jangmookido läggs till i föreningens ändamål 1§. 

Styrelsen minskas från sju medlemmar till fem. En ordförande samt fyra ledamöter 22 §. 

Samt förtydligande av styrelsen. 

Förändringarna godkändes av årsmötet. 

16. Information och frågestund 

  



 
17. Mötets avslutande 

Mötet avslutades av årsmötets ordförande 

 

__________________________________  

Vid tangentbordet: Patrik Werlemalm 

 

___________________________________ 

Justeras: Henrik Adepihl 

 

___________________________________ 

Justeras: Gunnar Tyrlycke 
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