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Protokoll - Årsmöte GIFDK 

 
 

Tid och plats: 2021-03-16 18:00, Digitalt, Göteborg 
Mötets öppnande  

a. Öppnar 18.00 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.  

b. Röstlängd faställd till 21 st (se bilaga).  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

a. Ordförande Bartek Svaberg och sekreterare Joseph Matti 
3. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare. 

a. Joakim Östling och Arvid Carlund 
4. Fråga om mötets behöriga utlysning.  

a. Behörighet utlyst. 
5. Fastställande av dagordning för mötet.  

a. Dagordning fastställt efter justering av ”medlemsavgift 2018” 
till ”medlemsavgift 2021” 

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

a. Roberto Incorvaia tar upp verksamhetsberättelsen.   

b. Ekonomiskberättelse återberättat av Maral Mirzai 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret.  
a. Robin Wilde presenterar revisionsberättelsen 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna verksamhetsåret.  
a. Ja 

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

a. Roberto Incorvaia presenterar verksamhetsplan för 2021. 
b. Verksamhetsplan och budget godkänns: Ja .  

10.  Fastställande av medlemsavgift för 2021.  
a. Oförändrad: Ja, 300 kr. 

11.  Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag.  
a. Motion: ”Styrelseledamöter bestående av icke domare”, 

oförändrad som avslagen. 
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12. Val av  

a. Styrelseordförande på ett (1) år.  
i. Roberto Incorvaia 

b. Kassör på ett (1) år.  
i. Roni Mezo 

c. Tre (3) styrelseledamöter på ett (1) år.  
i. Joseph Matti 

ii. Saga Yilmaz 
iii. Bashar Hariri 

d. Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år.  
i. Adrian Hosseini 

ii. Arvid Carlund 
e. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år.  

i. Robin Wilde 
ii. Dimitris Merkouris 
iii. Morvarid Mohammadi, revisorsuppleant 

f. Två (2) ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett (1) 
år.  

i. Peter Johansson 
ii. Daniel Eckebrant 
iii. Daniel Åhman valberedning suppleant  

13.   Årsmötets avslutning.  

a. Kl. 19.20  

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Ordförande    Sekreterare 

Bartek Svaberg   Joseph Matti 
 
 

 

 

______________________________                      ____________________________ 

Justerare    Justerare 

Joakim Östling   Arvid Carlund 

 


