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Värmdö IF  

Huvudstyrelsen 

 

Protokoll fört vid Värmdö IF:s årsmöte  

Torsdag den 25 mars 2021 klockan 19:00 

Digitalt via Zoom 
 

1 Öppnande av mötet 

Tobias Wastensson förklarade årsmötet öppnat kl 19:00 och inledde mötet med att förklara varför 

årsmötet, för första gången i föreningens historia, sker digitalt (p.g.a. rådande Covid-19 pandemi 

under våren 2021).  

 

2 Upprättande och fastställande av röstlängd 

Antal röstberättigade på årsmötet uppgick till 19 personer.  

 

3 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt 

Årsmötet ansåg att kallelsen till årsmötet har utlysts i behörig ordning 

 

4 Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställde dagordningen  

  

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet valde Tobias Wastensson till ordförande och Niklas Mattsson som sekreterare för 

mötet  

 

6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Årsmötet utsåg Andreas Runwall och Elisabeth Hansdotter som justeringsmän och rösträknare 

för mötet. 

 

7 Styrelsens Årsredovisning 2020 

Ordförande berättade kortfattat vad som står i Förvaltningsberättelsen och det ekonomiska 

läget i föreningen.  

 

Årsmötet godkände Årsredovisningen för 2020. 

 

8 Revisorns berättelse 

Årsmötet godkände revisorns berättelse 

 

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
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10 Behandling av huvudstyrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 

Motion 1 

25/2-2021  

Jag ber årsmötet att ta beslut om att höja lönen för unga ledare. Jag anser att det skulle locka fler 

till att vilja bli unga ledare och det är bra för utvecklingen, både för den unge ledaren och för de 

som har den unge ledaren. Jag tror även att det skulle främja gemenskapen mellan ålders kullarna 

eftersom att de yngre då har någon äldre i samma förening som dem känner.  

Mvh, Axel Norrgårds  

 

Styrelsens svar på motion 1 

Styrelsen anser att det är positivt att engagera ungdomar i föreningen i ledarroller. Arvodet som 

de unga ledarna kompenseras med har legat på samma nivå under en rad år och det kan därför 

finnas skäl att utvärdera nivån. Styrelsen anser dock att det är en styrelsefråga att bestämma 

arvodet för de unga ledarna och föreslår därför att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att göra en 

bedömning av lämplig nivå på arvodet och justera det om så är befogat. 

 

11 Fastställelse av medlemsavgift 2021 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till medlems- och aktivitetsavgifter för 2021 

 

12 Fastställelse av verksamhetsplan och budget 2021  

Årsmötet godkände Verksamhetsplanen och budgeten för 2021 

 

13 Val av två ledamöter för en tid av två år samt en ledamot för en tid av ett år 

Årsmötet valde följande ledamöter: 

 

• Nyval av Hans Ritzler som ordförande i föreningen för en tid av ett år. 

• Omval av Harald Möller som ledamot i huvudstyrelsen för en period av två år. 

• Nyval av Mikael Hansson som ledamot i huvudstyrelsen för en period av två år. 

 

Förslag på ledamot och tillika ordförande för fotbollssektionen saknas 

Förslag på ledamot och tillika ordförande för friidrottssektionen saknas 

 

14 Val av suppleanter, med för dem en fastställd turordning, för en tid av ett år 

Då det inte fanns några förslag på personer till suppleanter lämnas dessa som vakant 

 

15 Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år 

Årsmötet valde följande revisorer: 

 

• Omval av Josefine Fors som revisor för en tid av ett år 

• Nyval av Mattias Kjellman som revisor för en tid av ett år 

 

16 Val av valberedning   

Nyval av Tobias Wastensson för en tid av ett år, sammankallande 

Nyval av Christer Alsiö för en tid av ett år 

Nyval av Sandra Eriksson för en tid av ett år 
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17 Övriga frågor 

Tobias Wastensson tackade för sin tid inom Värmdö IF. Tobias valdes in som ledamot i 

huvudstyrelsen 2013 och har sedan 2016 varit ordförande i föreningen. 

 

Frågan kom upp gällande Covid-19 pandemin och om styrelsen har någon plan för att 

bibehålla/locka tillbaka aktiva medlemmar som slutat p.g.a. pandemin. Den nya styrelsen tar med 

sig denna fråga inför kommande styrelsemöten 

 

18 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet kl 19:45 
 

 

Sekreterare    Ordförande 

Niklas Mattsson   Tobias Wastensson 

 

Justerare    Justerare 

Andreas Runwall   Elisabeth Hansdotter 


