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Protokoll - Årsmöte GIFDK 

 
 

Tid och plats: 2018-02-21 19:00, FlygarnsHaga Vasagatan 35, Göteborg 
 

1. Mötets öppnande  
a. Öppnar 19.02  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  
a. Röstlängd faställd till 14 st (se bilaga).  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
a. Ordförande Shahab Sarmadi och sekreterare Maral Mirzai 

4. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare. 
a. Bashar Hariri och Jens Hendar 

5. Fråga om mötets behöriga utlysning.  
a. Uppfyllt  

6. Fastställande av dagordning för mötet.  
a. Två årtal fel i dagordning ändrades till 2018. Och avgift till 

medlemsavgiften ska ändras från 2018 till 2019.  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det 

senaste verksamhetsåret.  
a. Sandra tar upp verksamhetsberättelsen. Bashar kort återkoppling 

från Götalandskonferensen ”Hur ska vi behålla domarna” var en 
viktig diskussionspunkt. Sandra/Bashar kompletterar info om 
vilken förening som vann årets trevligaste förening. Diskussion om 
det färre antalet medlemmar under 2017.   

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

verksamhetsåret.  
a. Robin Wilde presenterar revisionsberättelsen med anmärkningar 

som tas med till nya styrelsen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna verksamhetsåret.  

a. Ja 
10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhetsåret.  
a. Sandra presenterar verksamhetsplan för 2018. Avspark 15 mars – 

info kommer. 
b. Önskemål aktivitet hösten: avslutning mat och quiz.  
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c. Verksamhetsberättelse och budget godkänns till handlingarna. 
Kompletterande information: nytt sponsoravtal med Flygarnas 
Haga blev klart 2018-02-21 därav sponsorsumman ej beräknad i 
budgeten 2018.  

11.  Fastställande av medlemsavgift för 2019.  
a. Mötet godkänner styrelsens förslag på 150:- till 2019  

12.  Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag.  
a. Inkommande motion gällande ersättning för trängselskatt: 

Styrelsen informerar att detta togs upp i senaste förhandlingar 
med förbundet men utan resultat. Fortsätter med att trycka på 
frågan i årets förhandlingar.  

b. 1. Motion gällande ökad milersättning, styrelsen beaktar frågan.  
2. Motion gällande milersättning för LDO, lokal domarobservatör. 
Domarklubben hanterar inte avtal för LDO och hänvisar till GFF.  

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

i. Sandra Österberg  
b. Kassör på ett (1) år.  

i. Maral Mirzai  
c. Tre (3) styrelseledamöter på ett (1) år.  

i. Bashar Hariri  
ii. Roberto Incorvaia 
iii. Joseph Matti  

d. Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år.  
i. Emil Bredmar 
ii. Roman Gaydur  

e. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år.  
i. Robin Wilde  
ii. Dimitrios Merkouris 
iii. Bartek Svaberg revisorsuppleant 

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

i. Elsa Nylander 
ii. Camilla Stendahl  
iii. Jens Hendar valberedning suppleant  

14.   Årsmötets avslutning.  

a. Kl. 20.08  
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_______________________  _______________________ 
Shahab Sarmadi   Maral Mirzai 
ordförande    Sekreterare 
 
 
_______________________  _______________________ 
Bashar Hariri   Jens Hendar 
Justerare tillika rösträknare  Justerare tillika rösträknare 
 
 


