
GIFDK 2017-02-21  
Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb Dagordning Årsmöte  
 

Dagordning - Årsmöte GIFDK 

 

Tid och plats: 2017-02-21 19:00, Kronhusgatan 7  
 

1. Mötet förklarades öppnat 19:07. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. Se bilaga 1.  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Bartek Svaberg och Camilla 
Stendahl valdes till detta. 

4. Maral och Sandra väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.  

5. Kallelsen till årsmötet skickades ut 19/1. Mötet anses behörigt utlyst.  

6. Vid andra utskicket tillades ny punkt till dagordningen enligt punkt 12a. 
Dagordningen fastställs men punkt 12a (”Värdegrund och vision för 
GIFDK”) tas bort då den ej utlysts i tid.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det 
senaste verksamhetsåret gicks igenom av Robin Wilde (separat bilaga).  

● Efter feedback från medlemmar angående bristande information 
angående byte av kassör under året på grund av avhopp, blev 
slutsatsen att information angående detta borde gått ut till 
medlemmarna direkt när detta skedde. Frågan till närvarande 
ställdes om denna förklaring/slutsats i efterhand godtogs, vilket 
den gjorde.   

● Förslag om ”minikrav på anläggningar” diskuterades kort. 
● Årets trevligaste förening blev framröstat till Hovås/Billdal som 

också är inbjudna till att delta på GIDKs ”avspark” den 8 mars. 
● Förhandling mellan GFF och GIFDK har skett under fem möten 

samt kompletterande mail och telefonsamtal som mynnat ut i ett 
lokalt avtal, som medlemmarna fått information om via mail 
tidigare. I detta avtal ingår bland annat formen för hur 
utbetalningar av arvoden från föreningarna i Göteborg, till 
domarna ska ske. Detta diskuterades djupare då det fanns en del 
frågor och funderingar angående detta.  

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret redovisades. 

9. Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret. 

10. Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhetsåret fastställdes. 

11. Mötet fastställde medlemsavgiften för 2018 till 150 kr.  



12. Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag.  
a. Förslag från styrelsen. Värdegrund & Vision för GIFDK.     Denna 

punkt läggs till handlingarna då beslut mötet ansett att tillägget ej 
utlysts korrekt (enligt punkt 6).  

13. Val av  
a. Styrelseordförande på ett (1) år. Valberedningen hade förslagit 

Sandra Österberg som också valdes och beslutades till Sandra 
Österberg.  

b. Kassör på ett (1) år. Valberedningen hade förslagit Maral Mirzai 
som också valdes.  

c. Tre (3) styrelseledamöter på ett (1) år. Valberedningen hade 
förslagit Bashar Hariri, Daniel Wadlert och Roberto Incorvaia som 
också valdes. 

d. Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år. Valberedningen hade 
förslagit Emil Bredmar och Robert Andersson som också valdes.  

e. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år. 
Valberedningen hade förslagit Robin Wilde, Dimitrios Merkouris 
och Bartek Svaberg som också valdes.  

f. Två (2) ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett (1) 
år. Valberedningen hade förslagit Elsa Nylander och Marcus 
Lundgren som också valdes. Frågan angående suppleant ställdes 
på mötet och Camilla Stendahl valdes. 

14. Årsmötet avslutades.  
 
 

______________________________  _____________________________ 

Ordförande      Sekreterare 

Bartek Svaberg     Camilla Stendahl 
 

______________________________             _____________________________ 

Justerare      Justerare 

Sandra Österberg     Maral Mirzai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

 



Röstlängd årsmöte: 

 

1. Robin Wilde 

2. Sandra Österberg 

3. Camilla Stendahl 

4. Daniel Wadlert  

5. Mohamed Ayoub 

6. Anders Nilsson 

7. Glenn Svensson 

8. Roberto Incorvaia 

9. Marcus Lundgren 

10. Bartek Svaberg 

11. Roman Gaydur 

Astrid Ehrman 

12. Bashar Hariri 

13. Linus Melander 

14. Maral Mirzai 

15. Emil Bredmar 

 


