
Datum: 2014-03-27
Plats: Borgstena IF klubbstuga
Närvarande: Enligt bilaga 1
Bilagor: Bilaga 1, röstlängd

Bilaga 2, förvaltningsberättelse
Bilaga 3, revisionsberättelse
Bilaga 4, årsbokslut

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Sauli Hakkarainen hälsade alla välkomna och förklarade 
stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till mötesordförande valdes Sauli Hakkarainen och till sekreterare Peter Wernklev.

§ 3. Godkännande av röstlängden

Alla närvarande fick vid ankomst anteckna sig på en medlemslista. 
Denna godkändes som röstlängd.

§ 4. Val av justeringspersoner

Stämman utsåg Herbert Eriksson och Roger Johansson att justera protokollet.

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Till ordinarie föreningsstämma skall kallas minst två veckor i förväg. 
Ordförande meddelade att kallelse gick ut 2014-03-12 via e-post och samma dag med 
brev till de som inte anmält e-postadress.
Kallelse har även funnits på hemsidan samt delats ut i alla postlådor.
Stämman ansåg att utlysning skett i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas revisionsberättelse

Stämman fick lyssna på styrelsens förvaltningsberättelse uppläst av Sauli Hakkarainen 
och på revisorernas revisionsberättelse uppläst av Håkan Lindell.
Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen till 
handlingarna.

§ 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 23 424 kr och balansräkningen till 
618 724 kr.
Stämman beslutade att årets vinst på 23 424 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.



§ 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisiorer

Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer för 
verksamhetsåret 2014.

§ 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

Stämman beslutade tillstyrka styrelsen förslag om att höja medlemsavgiften till 200 kr/år.
Stämman beslutade om inbetalning på 10000 kr. Den första inbetalningen om 5 000 kr 
ska vara erlagd senast den 31/5 och den andra inbetalningen om 5 000 kr görs senast det
datum styrelsen bestämmer under hösten 2014.

§ 12. Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande , samt 1 styrelsesuppleant

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

Till styrelseordförande valdes Sauli Hakkarainen omval 1 år

Till styrelseledamöter valdes Monika Hallman omval 2 år
Hans Andersson omval 2 år
Anders Glemfelt omval 2 år
Christian Henriksson nyval 2 år
Ingela Repo avgår

Till styrelsesuppleanter valdes Mari Silow omval 2 år
Miah Laas avgår

§ 13. Val av revisor

Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs:

Till revisor valdes Håkan Lindell omval 2 år

§ 14. Val av valberedning

Stämman fick lyssna på styrelsens förslag och följande beslut togs:

Till ledamot i valberedningen valdes Arne Brenander omval 2 år

§ 15. Stämman avslutande

Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade stämman.

Ordförande Sekreterare
Sauli Hakkarainen Peter Wernklev

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

Justerare Justerare
Roger Johansson Herbert Eriksson

---------------------------------------------- ----------------------------------------------


