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Protokoll - Årsmöte GIFDK
Tid och plats

2013-02-06 19:00 Katrinelundsgymnasiet.

§1 Mötets Öppnande.
Ordförande Bartek Svaberg förklarar mötet öppnat.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysning.
Årsmötet anser årsmötet behörigt utlyst.

§3 Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkänner dagordningen med tillägg.

§4 Fastställande av röstlängden
26 medlemmar är närvarande och har rösträtt.

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Peter Bertlin väljs till mötesordförande.
Leonel Bylund väljs till mötessekreterare.

§6 Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare.
Richard Lillfors-Pintér och Esan Eskandari väljs till justerare.

§7 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen gås igenom och läggs till 
handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse.
Revisorernas rapport läggs till handlingarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.

Årsmötet beslutar att föra över vinsten från 2012 års balansräkning som 
ingående balans till räkenskapsåret 2013.

§11 Val av styrelseordförande på ett (1) år.
Bartek Svaberg väljs till styrelseordförande.

§12 Val på två (2) år av halva antalet styrelseledamöter.
Esan Eskandari väljs till styrelseledamot efter acklamation.

Robin Wilde väljs till styrelseledamot efter sluten votering med 
rösterna:
Robin Wilde: 16
Stefan Schleeh: 1
Linus Melander: 7
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§13 Val av en (1) styrelseledamot på ett (1) år.
Linus Melander väljs till styrelseledamot efter sluten votering med 
rösterna:
Linus Melander: 14
Stefan Schleeh: 12

§14 Val av två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år.
Richard Lillfors-Pintér och Jenny Palmqvist väljs till styrelsesuppleanter 
efter sluten votering med rösterna:
Richard Lillfors-Pintér: 20
Jenny Palmqvist: 14
Stefan Schleeh: 13

§15 Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år.
Årsmötet väljer Damir Uhota och Stefan Schleeh till revisorer och
Shahab Sarmadi till revisorssuppleant.

§16 Val av tre (3) ledamöter till valberedningen varav en utses som ordförande.
Årsmötet väljer Leonel Bylund, Linda Lindskog, Niklas Orrelid till 
valberedare. Niklas Orrelid utses till ordförande.

§17 Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår.
Styrelsens föreslagna arbetsplan fastställs.

§18 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslagna Budget fastställs.

§19 Fastställande av årsavgift (medlemsavgift).
Årsavgiften fastställs till 100 kr samt 0 kr för nybörjardomare.

§20 Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag.
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§21 Årsmötets avslutning.
Mötesordförande Peter Bertlin förklarar mötet avslutat.

Vid Protokollet: Justerare: Justerare:
Leonel Bylund Esan Eskandari Richard Lillfors-Pintér
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