
 
 

Protokoll	från	årsmöte	11	mars	2020,	Kolsholmens	klubblokal	

	

§  1 Ordföranden Kent Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§  2 Fastställande av röstlängd godkändes. 
§  3 Till ordförande för mötet valdes Kent Larsson. Till sekreterare valdes Thomas 

Wernebratt. 
§  4 Att justera årsmötets protokoll valdes Per Stockhem och Kjell Larsson. 
§  5 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt besvarades med ett ja. 
§  6 Dagordningen godkändes och fastställdes. 
§  7 Kassören Sören Aghamn redogjorde för ekonomin och sekreteraren Thomas 

Wernebratt läste upp verksamhetsberättelsen för 2019. 
§  8 Revisorerna redogjorde för styrelsens förvaltning och revisionsberättelsen 

godkändes av årsmötet. 
§  9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
§ 10 Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr för år 2021. 
§ 11 Kent Larsson omvaldes till ordförande för en tid av 1 år. 
§ 12 Kennet Ivehag och Johnny Johansson Wahllöf omvaldes till styrelseledamöter för 

2 år. 
§ 13 Berit Ivehag och Jörgen Niord omvaldes till styrelsesuppleanter för 1 år. 
§ 14 Erik Löfman och Jerry Pettersson omvaldes till revisorer för 1 år och Agnar 

Johansson omvaldes som revisorssuppleant för 1 år. 
§ 15 Alf Larsson omvaldes och A7 ke Carlzon nyvaldes till valberedningen för en tid av 

1 år. 
§ 16 Ordförande Kent Larsson (390711-4858) och kassör Sören Aghamn (590920-

6038) omvaldes att var för sig kunna teckna föreningens firma. 
§ 17  Kent redogjorde för styrelsens idéer om aktiviteter innevarande år och efterlyste 

också medlemmarnas önskemål. Fotbollsresa till Borås bokad i maj, eventuellt 
skall vi ha en idrottskunskapstävling internt inom föreningen. 

§ 18 O? vriga frågor. Kent informerade om att vi skall uppdatera hemsidan flitigare för 
att lägga ut aktuell information till våra medlemmar. Janne A7 berg från WIS 
hjälper oss med detta bl a genom utbildning av sekreteraren Thomas 
Wernebratt och övrig support. 

 
Före årsmötesförhandlingarna hade vi en gästföreläsare, Janne A7 berg från Skövde. 
Han är själv mycket aktiv i Westgötarnas Idrottshistoriska Sällskap och hjälper de olika 
föreningarna med deras hemsidor. 
Janne berättade på ett mycket fängslande och underhållande sätt om sina upplevelser 
som såväl FN-soldat i Gaza och Kongo, och sin långa elitkarriär som fotbollsmålvakt i 
Skövde AIK och allsvensk handbollsspelare i flera föreningar. 
 
Dag som ovan 
 
 
Thomas Wernebratt    Per Stockhem  Kjell Larsson 
Sekreterare        justeringsmän 


