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Protokoll – Årsmöte GIFDK 
 

Tid och Plats 
2014-03-05 19.00 Katrinelundsgymnasiet 

 
§1. Mötets öppnande 

Ordförande Bartek Svaberg förklarar mötet öppnat. 

 

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

 
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Bartek Svaberg väljs till mötesordförande 
Linus Melander väljs till mötessekreterare 

 
§4. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare. 

Årsmötet väljer Robin Wilde och Esan Eskandari väljs till justerare 
 

§5. Behandling av styrelsens verksamhets- och 
förvaltningsberättelse. 

Ordförande Bartek Svaberg presenterar verksamhetsberättelsen och 
Esan Eskandari går igenom resultatet 2013 som sedan läggs till 
handlingarna 

 
§6. Revisorernas berättelse. 

Stefan Schleeh redogör revisionernas berättelse som sedan läggs till 
handlingarna 

 
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna 

verksamhetsåret. 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret 

 

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

Årsmötet beslutar att föra över vinsten från 2013 års balansräkning 
som ingående balans till räkenskapsåret 2014 
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§9. Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår. 

Bartek Svaberg presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan 
2014. 
Förslag om att enbart ha en regelkväll per år kommer från årsmötet. 

Då årets regelkvällar redan är avklarade noteras förslaget till 
kommande styrelse. 

Styrelsens föreslagna verksamhetsplan fastställs 

 

§10. Fastställande av årsavgift (medlemsavgift) 
Bartek Svaberg frågar mötet om det finns förslag till att ändra 

medlemsavgiften. 
Förslag kommer om att höja årsavgiften till 200 kr/år för att kunna 
täcka eventuella inköp. 

Förslaget motsätts med motivering att vi har gått plus flera år i rad 
och vi har ett eget kapital samt att vi riskerar förlora medlemmar. 

Årsmötet fastställer årsavgift 2015 för nybörjardomare till 0 kr 
 

Votering angående årsavgift för övriga medlemmar sker. 

Förslag: 
200 kr/år 

150 kr/år 
Årsmötet faststället årsavgiften för 2015 till 150 kr 

 

§11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande  
verksamhetsår. 

Esan Eskandari presenterar styrelsens budgetförslag 2014. 
Fråga ställs om varför medlemsaktiviteter har en så pass stor 

utgiftspost? Styrelsen svarar att man tycker att det är rimligt att 
klubben står för kostnader då medlemmar redan har betalat en gång. 

Vi räknar med noll kostnader för medlemmar för årets 
medlemsaktiviteter. 
Fråga ställs om varför vill vi gå minus? 

Styrelsen svarar: Tappar vi 4000 kr så har vi ändå ett kapital som vi 
bör klara oss på i oförutsedda utgifter. Det finns en tanke om att gå 

plus minus noll på tre år samt att vi inte vill bygga kapital. 
 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag. 

 
 

 
 

 

 
 



Protokoll Årsmöte         2014-03-05 

 

 

3/4 
 

 
§12. Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag. 

Inga motioner finns däremot finns en proposition. 
 

Leonel Bylund redogör förslaget om stadgeändringar för GIFDK. 

Ändringarna diskuteras. Förslag om att tydliggöra vilket år 
fastställande av medlemsavgiften kommer. 

Större förändringar är: 
 

● Förtydligande kring medlemskapets giltighetstid. 

● Samtliga styrelsens ledamöter väljs på ett år. 
● Kassören väljs av årsmötet och inte av styrelsen. 

● Deadline för motioner till årsmötet 2 veckor innan mötet istället för 
15 Januari. 
● Avsnitt om extra årsmöte har tillkommit. 

 
 

Votering om förslaget stadgeändring för GIFDK med tillägg att 
fastställande av medlemsavgiften gäller för nästkommande 

verksamhetsår och inte innestående. 
 

Årsmötet fastslår de nya stadgarna. 13 röster mot 0. 

 
Årsmötet ändrar dagordningen under punkt 13 för att möta valen 

som ska göras enligt de nytagna stadgarna. 

 
§13. Val av styrelse 2014 

Niklas Orrelid presenterar valberedningens förslag. 
 

a. Styrelseordförande på ett (1) år. 
Robin Wilde väljs till styrelseordförande 

b. Kassör på ett (1) år. 
Shahab Sarmadi väljs till kassör efter sluten votering med 
rösterna: 

 
Shahab Sarmadi: 10 

Esan Eskandari: 3  
 

c. En (1) styrelseledamot på ett (1) år. 

Linus Melander väljs till styrelseledamot 
 

d, Fyllnadsval av en (1) Styrelseledamot på ett (1) år 
    Stefan Schleeh väljs till styrelseledamot 

 

e, Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år. 
   Damir Uhota och Linda Lindskog väljs till styrelsesuppleanter. 
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f. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år. 
Maggan Melander och Emil Bredmar väljs till revisorer.  

Bartek Svaberg väljs till revisorssuppleant. 
 

g. Två (2) ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett (1) 
år. 
Niklas Orrelid och Leonel Bylund väljs valberedare 

Safija Dautovic Sappelt väljs till valberedningssuppleant. 

 

14. Årsmötets avslutning. 

Mötesordförande Bartek Svaberg förklarar mötet avslutat 

 

 

 

Vid Protokollet:  Justerare:  Justerare: 

Linus Melander  Robin Wilde Esan Eskandari 


