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Protokoll - Årsmöte GIFDK 

Tid och plats: 2015-02-25 18.30, Katrinelundsgymnasiet 

1.  Mötets öppnande 
 Ordförande Robin Wilde hälsar alla välkomna och förklarar öppnat. 
 
2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
 17 närvarande. 15 röstberättigade medlemmar närvarande. 
 
3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Årsmötet väljer Robin Wilde till mötesordförande och Linus Melander till   
 sekreterare. 
 
4.  Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare.  
 Årsmötet väljer Niklas Orrelid och Leonel Bylund till protokolljusterare tillika  
 rösträknare. 
 
5.  Fråga om mötets behöriga utlysning. 
 Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst. 
 
6.  Fastställande av dagordning för mötet. 
 Årsmötet fastställer den föreslagna dagordningen. 
 
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
 för det senaste verksamhetsåret. 
 Robin Wilde går igenom styrelsens verksamhetsberättelse. 
 Shahab Sarmadi redogör för ekonomin 2014. Resultaträkning och balansräkning  
 presenteras. Frågor om Norgeutbytet och vår sponsor som sponsrat med 12 kronor 
 ställs. 
 
8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
 senaste verksamhetsåret. 
 Revisor Emil Bredmar presenterar revisionsberättelsen. 
 Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för det  
 gångna verksamhetsåret. 
 
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna   
 verksamhetsåret. 
 Årsmötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 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10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 
 för det kommande verksamhetsåret. 
 Robin Wilde presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 
 Fråga ställs om vilka som kan bli uttagna till allsvenska utbildningskvällar. Man ska 
 vara medlem i GIFDK samt distriktsdomare. Coachgruppen på GFF kommer att ta 
 ut domare. 
 Frågan om Gothia Cup och den nya arbetsmiljögruppen inom fotbollsfamiljen  
 diskuteras. 
 Shahab Sarmadi presenterar styrelsens förslag till budget för 2015. 

 Årsmötet fastställer styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2015. 
 
11.  Fastställande av medlemsavgift för 2016. 
 Styrelsens förslag är att behålla 150 sek/år samt gratis för nybörjardomare. 
 Inga andra förslag. 
 Årsmötet beslutar att behålla dessa belopp. 

 
12.  Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag. 
 Inga motioner eller förslag finns att avhandla 
 
13.  Val av 

a. Styrelseordförande på ett (1) år. 
  Valberedningen föreslår Robin Wilde till styrelseordförande för 2015 . 
  Inga fler förslag kommer. 
  Årsmötet väljer Robin Wilde till styrelseordförande på ett (1) år. 
 b. Kassör på ett (1) år. 
  Valberedningen föreslår Shahab Sarmadi till kassör för 2015.   
  Inga fler förslag kommer.   
  Årsmötet väljer Shahab Sarmadi till Kassör på ett (1) år. 
 c. Tre (3) styrelseledamöter på ett (1) år. 
  Valberedningen föreslår Linus Melander, Daniel Wadlert och Mona Franzon 
  till styrelseledamöter för 2015. 
  Inga fler förslag kommer.   
  Årsmötet väljer Linus Melander, Daniel Wadlert och Mona Franzon  
  styrelseledamöter på ett (1) år. 
 d. Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år. 
  Valberedningen föreslår Emilia Berglund och Bashar Hariri till   
  styrelsesuppleanter för 2015. 
  Inga fler förslag kommer.   
  Årsmötet väljer Emilia Berglund och Bashar Hariri till styrelsesuppleanter på 
  ett (1) år. 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 e. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant    
 på ett (1) år. 
  Valberedningen föreslår Emil Bredmar och Bartek Svaberg till revisorer samt 
  Stefan Schleeh till revisorssuppleant för 2015 
  Inga fler förslag kommer.   
  Årsmötet väljer Emil Bredmar och Bartek Svaberg till revisorer samt Stefan 
  Schleeh till revisorssuppleant på ett (1) år. 
 f. Två (2) ledamöter och en suppleant till valberedningen    
 på ett (1) år.  
  Niklas Orrelid, Leonel Bylund och Alex Tuvström (suppleant) föreslås till  
  valberedningen. 
  Årsmötet väljer Niklas Orrelid och Leonel Bylund till ledamöter och Alex  
  Tuvström till suppleant för valberedningen på ett (1) år. 

14. Årsmötets avslutning.  
  Mötesordförande Robin Wilde tackar för sig och förklarar mötet avslutat.

……………………………………………………….  ……………………………………………………. 
Mötessekreterare   Justerare 
Linus Melander   Niklas Orrelid 
 

 
………………………………………………………. 
Justerare 
Leonel Bylund
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