
 

 

Protokoll från årsmöte med Borås IHS 2022-03-17 
 

§1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Tommy Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande 

välkomna till årsmötet. 

§2. Årsmötets kallande 

Redogjordes för kallandet till årets årsmötet.                                                                                                           

Beslut - Årsmötet beslöt att det varit utlyst och kallat enligt stadgarna. 

§3. Dagordning 

Ordförande Tommy Olsson föredrog dagordning.                                                                                        

Beslut - Årsmötet beslöt enligt förslaget. 

§4. Ordförande/Sekreterare för mötet 

Valberedningen förslog Tommy Olsson som ordförande och Carl-Erik Johnsson som sekreterare.                                                                                        

Beslut - Årsmötet beslöt enligt förslaget. 

§5. Protokollsjusterare/Rösträknare för mötet 

Valberedningen förslog Lennart Odeen och Tomas Sikström som protokollsjusterare tillika 

rösträknare.                                                                                         

Beslut - Årsmötet beslöt enligt förslaget. 

§6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för år 2021 upplästes.                                                                                                                                         

Beslut - Årsmötet beslöt godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 

§7. Ekonomisk berättelse 

Ekonomisk berättelse för år 2021 gicks igenom.                                                                                                                             

Beslut - Årsmötet beslöt godkänna styrelsens ekonomiska berättelse för 2021. 

§8. Revisionsberättelse 

Föredrog Inge Kihl revisionsberättelsen samt rekommenderade årsmötet ge styrelsen 

ansvarsfrihet.                                                                                                                                                                              

Beslut - Årsmötet beslöt lägga revisorernas berättelse för 2021 till handlingarna. 

9. Ansvarsfrihet Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2021.                                            

Beslut - Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag. 

§10. Årsavgift 2023 Ordförande Tommy Olsson föreslog oförändrad avgift för 2023, alltså 120 KR 

Beslut - Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. 



 

 

§11. Verksamhetsplan 2022 

Ordförande Tommy Olsson föredrog verksamhetsplan för 2022. Kompletteras med arbetet kring 

”Föreningsdokumentation”.                                                                                                                                                                           

Beslut - Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplan 2022. 

§12. Val av ordförande 

Valberedningen föreslog omval av Tommy Olsson som ordförande för 2022.                                                                                                                             

Beslut - Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

§13. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslog omval av Kjell Sternfelt och Göran Zettergren som ledamöter i 2 år. 

Kvarstående är Marita Hallberg och Carl-Erik Johnsson. Kommunen representeras just nu av två 

ordinarie; Björn Bergqvist och Kjell Classon med Ronny Svensson som ersättare.                                                                                                                             

Beslut - Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

§14. Val av styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslog omval av Lennart Alsin och Håkan Sävemark som suppleanter i 1 år.                                                                                                 

Beslut - Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

§15. Val av revisorer/suppleant 

Valberedningen föreslog omval av Inge Kihl som ordinarie och omval av Bernt Persson som 

ersättare, båda på 1 år.                                                                                                                                                                              

Beslut - Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag. 

§16. Val av valberedning 

Årsmötet föreslog omval av Maja Larsson, Göran Rydén och Kjell Sternfelt att vara valberedning på 

1 år.                                                                                                                                                                              

Beslut - Årsmötet beslöt enligt förslaget. 

§17. Övriga frågor 

Tommy Olsson informerade om att Westgöta IHS har årsmöte den 26 mars. Carl-Erik Johnsson 

informerade om kommande till Idrottsveteranerna. I april kommer Mikael Häggström och berättar 

om engelsk fotboll. Till mötet i maj kommer fd. statsminister Ingvar Carlsson tillsammans med 

dotter Ingela Carlsson. Detta möte arrangeras tillsammans ”Gamla Elfsborgare”. 

§18. Avslutning Omvalde ordföranden Tommy Olsson avslutade årsmötet.                                                                                                                             

Borås 2022-03-17 

Carl-Erik Johnsson, sekreterare 

Justeras Tommy Olsson, ordförande 

Justeringsmän        Lennart Odeen                                                         Tomas Sikström 


