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SK Kamraternas årsmöte 2017 

 

Datum: lördagen den 22 april 2017, klockan 11—13. 

Plats: Pärlan, Göteborg; 14 medlemmar närvarande. 

§ 1 Mötets öppnande. 

§ 2 Mötet befanns vara utlyst på korrekt sätt. 

§ 3 Val av ordförande för mötet: beslöts Anton Åberg. 

§ 4 Val av sekreterare för mötet: beslöts Gösta Svenn. 

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 

ordföranden justerar protokollet: beslöts Hans Svedberg och Göran 

Flisberg. 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Ingvar Andreasson. 

§ 7 Revisorernas berättelse föredrogs av Ulf Mårtensson. Diskussion om 

klubbens kostnader för seriespelen, enkannerligen förstalagets, vidtog. 

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 9 Val av styrelsemedlemmar, samtliga för ett år, vidtog enligt 

valberedningens förslag. Dessförinnan applåderades avgående Lennart 

Olsson för sitt mångåriga arbete i styrelsen. 

a) ordförande: Anton Åberg (omval). 

b) sekreterare: Katarina Ledin (omval). 

c) kassör: Matti Svenn (omval). 

d) övriga ledamöter: Ingvar Andreasson (omval); Hans Svedberg 

(Pärlanansvarig, nyval); Amir Mohammadi (nyval); Georg 

Lappas (suppleant Fräntorpansvarig, omval). 

§ 10 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år: 

Ulf Mårtensson; Martin Danerud. Suppleant: Bryn Roughsedge. 
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§ 11 Val av två firmatecknare för ett år (väljs bland styrelseledamöterna): 

kassören + ordföranden var för sig. 

§ 12 Val av två ledamöter till valberedningen för ett år; omval: Gösta 

Svenn och Jesper Hamark. 

§ 13 Ansökningar som kräver årsmötesbeslut: bingotillståndet, som vi 

beslöt söka på nytt. 

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter; oförändrade: seniorer 700 kr, 

pensionärer 500 kr, stödmedlemmar 300 kr, juniorer 200 kr, ständig 

medlem 10 000 kr. 

§ 15 De nya stadgarna, granskade och reviderade av Ulf Mårtensson, 

godkändes. 

§ 16 Förslag som väckts av medlem eller styrelseledamot: fanns inget 

sådant, men styrelsen informerade om att den avser att anmäla tre lag till 

nästa säsongs allsvenska spel. 

 Junioransvarige Ola Westerlund påpekade att en klass 5 från 

Rudolf Steinerskolan i Björkekärr har deltagit i vår juniorverksamhet på 

Kulturhuset Kåken. Ola avser att få dessa knattar att delta med ett lag i 

distriktsserien, samt att därvid engagera föräldrarna. 

 Matti påminde om att klubben fyller 100 år om tre år och att större 

jubileumsaktiviteter bör planeras inom kort. Olika idéer diskuterades 

härvidlag. 

§ 17 Mötet avslutades. 

 

Protokollförare: Gösta Svenn 

Ordförande: Anton Åberg 

Justerare: Hans Svedberg och Göran Flisberg 

 


