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Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb Dagordning Årsmöte  

 

Dagordning - Årsmöte GIFDK 
 

Tid och plats: 19/2 - 2020 Lunden Överåsvallen kl 17:30   
 
Mötets öppnande 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  
a. Röstlängden fastställd till 23 (se bilaga) 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

a. Ordförande Bartek Svaberg och sekreterare Robin Wilde 
 

3. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare. 
a. Shahab Lazar och Per Rehnlund 

 
4. Fråga om mötets behöriga utlysning.  

a. Uppfyllt. Mötet utlystes den 21/1. 
 

5. Fastställande av dagordning för mötet 
a. Dagordningen kunde fastställas efter korrigering av felaktig 

årshänvisning i punkt om fastställande av medlemsavgift. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det 
senaste verksamhetsåret.  

a. Roberto Incorvaia redogör den tidigare utsickade 
verksamhetsberättelsen. 

b. Maral Mirzai redogör den tidigare utskickade ekonomiska 
redovisningen. 

c. Årsmötet önskar att det i framtida verksamhetsberättelser 
framgår hur stor Kick Back vi har fått från Intersport och till vad 
den har använts. 
 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret.  

a. Robin Wilde presenterar årsrevisionen för 2020 som gjorts 
tillsammans med Dimtrios Merkouris den 12/2-2019. 
Uppmaningar i revisionen poängteras till framtida styrelse att ta 



hänsyn till. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna verksamhetsåret.  
a. Årsmötet väljer att gå på årsrevisionens rekommendation och 

bevilja den sittande styrelsens ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhetsåret. 

a. Årsmötet läser tillsammans igenom den tidigare utskickade 
verksamhetsplanen. 

b. Årsmötet läser tillsammans igenom den tidigare utskickade 
budgeten för 2020. 

c. En kommentar gällande att budgetposten ”Representation för 
styrelse” är låg tas upp. Man menar dels att styrelsen borde ha 
utrymme för att kunna bjuda en nuvarande eller potentiell 
sponsor på en fika/lunch, dels att man till styrelsemötena skulle 
kunna ha möjlighet att köpa mat av bättre kvalitet och dels att 
den sedvanliga styrelsemiddagen i slutet av året inte delvis ska 
behöva bekostas av ideellt arbetande styrelsemedlemmar. 

d. En kommentar gällande en analys av vilka aktiva domare som 
föreningen inte når ut till och lyckas värva som medlemmar tas 
upp. Styrelsen kan tyvärr inte presentera någon analys. 
 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2021. 
a. Då en proposition gällande en höjning av medlemsavgiften är 

inlämnad (se bilaga) väljs denna att tas upp under denna punkt. 
Propositionen föreslår att man ska höja medlemsavgiften till 300 
kronor. En medlem föreslår att höjningen ska ske succesivt med 
ett lägre belopp.  
Årsmötet går till votering med följande alternativ: 

• Att bifalla styrelsens proposition om att höja 
medlemsavgiften till 300 kr. 

• Att bifalla väckt förslag om att höja till 200 kronor. 
 

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsen proposition och höja till 
300 kronor. 
 
En diskussion gällande huruvida medlemsalternativet 
”Stödmedlem” ska finnas väcks. Årsmötet väljer att bordlägga 



den diskussionen då en sådan förändring kräver en 
stadgeändring. 
Diskussion gällande medlemsavgiften för stödmedlem tas upp.  
Årsmötet går till votering med följande alternativ:  

• Att avgiften för stödmedlem ligger orörd på 150 kronor. 

• Att avgiften för stödmedlem följer medlemsavgiften för 
aktiva till 300 kronor. 
 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för stödmedlemmar ska 
ligga orörd på 150 kronor. 
 

11. Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag.  
a. Motion väckt av medlem (se bilaga) tas upp. Medlem som skrivit 

motionen presenterar den. Styrelsens förslag är att avslå 
motionen men att nästkommande års styrelse kan se över väckt 
fråga. Årsmötet diskuterar motionen. 
 
Årsmötet går till votering med följande alternativ. 

• Att bifalla den motion som blivit inskickad. 

• Att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen men att 
nästkommande års styrelse bör se över frågan. 
 

Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag att avslå 
motionen men att nästkommande års styrelse bör se över 
frågan. 
 

12. Val av  
a. Styrelseordförande på ett (1) år.  

Årsmötet väljer att gå på valberedningens förslag att välja 
Roberto Incorvaia till styrelseordförande. 

b. Kassör på ett (1) år.  
Årsmötet väljer att gå på valberedningens förslag att välja Maral 
Mirzai till kassör. 

c. Tre (3) styrelseledamöter på ett (1) år.  
Årsmötet väljer att gå på valberedningens förslag att välja 
Joseph Matti, Saga Yilmaz och Bashar Hariri till 
styrelseledamöter. 

d. Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år.  
Årsmötet väljer att gå på valberedningens förslag att välja Adrian 
Hosseini och George Jansizian till styrelsesuppleanter. 



e. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år.  
Årsmötet väljer att gå på valberedningens förslag att välja Robin 
Wilde & Dimitrios Merkouris som revisorer. Årsmötet väljer 
Morvarid Mohammadi till revisorsuppleant. 

f. Två (2) ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett (1) 
år.  
Sittande valberedning är inte valbar. Ny valberedning behöver 
väljas.  
Årsmötets väljer Daniel Eckebrandt & Peter Johansson till 
ledamöter för valberedningen. Årsmötets väljer Daniel Åman 
som suppleant för valberedningen.  
 

13. Årsmötets avslutning. 
Mötesordförande Bartek Svaberg förklarar årsmötet avslutat klockan 
19:25.  
 

 
_______________________  _______________________ 
Bartek Svaberg    Robin Wilde 
ordförande     Sekreterare 
 
 
_______________________  _______________________ 
Shahab Lazar    Per Rehnlund 
Justerare tillika rösträknare  Justerare tillika rösträknare 
 


