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Sid 1(3) 

18.00-19.15 

IKSU Sport, Helsingfors 

Se närvarolista 

Årsmötet fastställer röstlängden, 72 röstberättigade, enlig närvarolista. 

Efter redogörelse från Maria Wallin Wållberg finner stämman årsmötet behörigt 
utlyst. 

Väljer mötet Anders Wallström till mötesordförande samt Stellan Boström 
som sekreterare. 

Väljer årsmötet Ola Viklund samt Patrik Sundström till justerare, tillika 
rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 

Årsmötet fastställer föreslagen dagordning. 

Maria Wallin- Wållberg och Margareta Eriksson Lif föredrar 
verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen som 
härmed läggs till handlingarna. 

Göran Sandberg föredrar styrelsens förvaltningsberättelse. 

Patric Birgersson, auktoriserad revisor, föredrar revisionsberättelsen varefter 
den läggs till handlingarna. 

Årsmötet beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, fastställa 
årsredovisningen samt föreslagen disposition av årets vinst enligt 
förvaltningsberättelsen. 

Årsmötet beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for den tid revisionen 
omfattar. 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag om en oförändrad medlemsavgift, 50 kr 
för verksamhetsåret 2016. 

Maria Wallin Wållberg föredrar styrelsens verksamhetsplan. 
Göran Sandberg föredrar styrelsens budgetförslag. 
Årsmötet beslutar godkänna förslagen. 



§ 13 Behandling av förslag 
och motioner 

§ 14 Val 
av ordförande 

b) ledamöter på tre år 

c) suppleanter 

d) revisorer 

e) valberedning 

f) ombud 

§ 15 Direktiv 

§ 16 Övriga frågor 

Sid 2 (3) 

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar finns att behandla. 

Att behandla finns stadgeändring, § 21- andra läsningen (godkänt på årsmötet 
2015). Förslag till stadgeändring av § 30 dras tillbaka av stadgerevisions 
gruppen. 

Förslag från Anderz Andersson att avslå förslaget. 
Votering begärd. 
40 avgivna röster. Anderz Anderssons förslag, 13 röster. Stadgerevisions 
gruppens förslag, 27 röster. 
För godkännande av stadgefråga krävs 2/3 majoritet. 
Årsmötet godkänner härmed stadgeändring av § 21 med konsekvens ändringar i 
§ 25. 

I enlighet med valberedningens förslag väljer årsmötet Maria Wallin Wållberg 
enhälligt till ordförande för en tid av ett (l) år. 

Valberedningens förslag: Agneta Andersson, omval, samt Johanna Cory, 
nyval. 
Väljer årsmötet enligt valberednings förslag Agneta Andersson och Johanna 
Cory till ledamöter för en tid av tre (3) år. 

Väljer årsmötet, enligt valberedningens förslag, Jonas Nordin, Ida Lestander 
och Outi Krekula, enligt denna turordning, till suppleanter för en tid av ett (l) 
år. 

Väljer årsmötet Patric Birgersson, auktoriserad revisor, och Gunder Nyström, 
lekmannarevisor. 

Väljer årsmötet Åsa Hagner, sammankallande/ordförande samt Bo Berglund 
och Anderz Andersson till valberedning. 

Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att besluta om ombud till SDF-möten 
samt övriga möten där föreningen äger rätt att representera med ombud. 

Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till direktiv för hel- eller 
delägda bolag. 

Till årets IKSU-it utses Andreas Harnesk med motiveringen: 
"Andreas Harnesk har sedan januari 2015 varit IKSU-innebandys huvudtränare 
och han tilldelas priset som årets IKSU:it ..... för sitt helhjärtade engagemang för 
innebandyn i allmänhet och IKSU-innebandy i synnerhet. Andreas har under 
året aktivt jobbat med en helhetssyn får vad individen och gruppen behöver får 
att utvecklas. 
Delaktighet har varit ett nyckelord under hela utvecklingsprocessen 
och prestationen har alltid varit överordnad resultatet. Utöver den traditionella 
träningen har även stort focus lagts på bl a kost, återhämtning, mental och 
individuell träning. Andreas är noggrann, strukturerad och hämtar gärna 
inspiration till sitt ledarskap från forskning, studier och från andra idrotter". 

Till hedersmedlemmar utses Susanne Ekblom och Therese Andersson för 
mångårigt spel i IKSU-innebandy med en mängd SM-guld, landskamper, VM- 
guld samt Europacupsegrar på meritlistan. ~-'1;>_ 
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§ l 7 Avslutning 
Sid 3(3) 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Efter mötet uppvaktas medlemmar/lag för sportsliga prestationer under året i 
olika tävlings sammanhang. Se verksamhetsberättelsen. 

//~ {!lIj~A '. 
/ Anders Wal ström 

mötesordförande 

~~'l;6:;;tfU/L. 
~efan Boström 

mötessekreterare 

Ola Viklund 
justerare 

Patrik Sundström 
justerare 


