
 

                                                                                                                                            

Protokoll från Vallfaris Årsmöte 2016 

Tid: Söndagen den 21 februari 2016 kl 14 

Plats: Häringe Slott 

Deltagare: Marie Skogsberg, Evelin Skogsberg, Marianne Wallenbro-Trybom, Monica Hurtig,Anki Broman, 

Ann-Sofi Malm, Sverre Launy, Åsa Nordlöw, Sofie Myrberg, Gunilla Myhrberg Keijser, Lisa Lewen, Frida 

Lerwen, Annica Glanshed, Birgitta Pettersson-Launy, Ulrika Johansson, Susan Stang, Stephanie Olsson, 

Camilla Vinberg, Isabelle Vinberg, Lotta Carlslund, Malin Stang, Ingela Hallin, Karin Hjelman. Gitten 

Svartling, Anette Scheibe  Lorentzi, Lisa Rosell, Pia Alpmark, Madeleine Engelberg, Fredrik Rydström, Freya 

Bjurenborg, Catarina Wallmon , Roger Wallmon 

 

1. Mötets öppnande 

Sverre öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av föredragningslista 

Årsmötet godkände föredragningslistan. 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 

Kallelsen skickades ut en vecka för sent trots detta ansåg årsmötet att mötet var behörigt utlyst och en 

röstlängd fastställdes. 

4. Val av ordföranden att föra handlingarna 

Till ordförande för mötet valdes Lisa Rosell. 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

Mötet godkände styrelsens förslag att välja Marie Skogsberg till sekreterare för mötet. 

6. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

 Pia Alpmark och  Marianne Wallenbro-Trybom valdes till justerare och rösträknare. 



7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

Efter att verksamhetsberättelsen skickats ut fick styrelsen ett påpekande om att Magnus Sjöberg deltog i 

Gaedingakeppni SM.  

Inga frågor fanns på innehållet i verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. 

8. Behandling av ekonomisk redovisning och föredragning av revisorernas berättelse 

Malin Stang föredrog revisonsberättelsen. Hon finner allt i god ordning. 

Föreningen har gått lite back i år på grund av avskrivningar. Föreningens ekonomi är fortfarande god. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Behandling av propositioner och motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

Styrelsen har lämnat två propositioner. 

a) Häringe/Stadsberga Västergård 

På höstmötet presenterade styrelsen ett förslag att flytta hemmabanan från Häringe till Stadsberga 

Västergård. Anledningen till flytten är att det kostar mycket resurser både i tid och i pengar att hålla 

banan i bra skick. På Stadsberga Västergård kommer vi inte behöva göra något arbete för att nyttja 

banan. Frågan diskuterades och mötet beslutade enhälligt att flytta verksamheten under året till 

Stadsberga Västergård. 

Lotta Carlsund hälsade Vallfari välkomna! 

b) Justering av stadgarna 

På årsmötet förra året beslutades om nya stadgar. Vallfari lämnade även in en motion till SIF:s årmöte 

om att skriva in en text om diskriminering i SIF:s stadgar. SIF införde detta och skrev även in 

åldersdiskriminering. Styrelsens förslag till årsmötet är att även Vallfari skriver in att 

åldersdiskriminering inte är tillåtet i stadgarna. 

Styrelsen vill även änder antalet revisorer och revisorssuppleanter från två av varje till en av varje.  

Årsmötet beslutade enhälligt att acceptera båda justeringarna i stadgarna.  

 

11. Diskussion om beslut om verksamhetsplan för kommande år 

Eftersom styrelsen inte har vetat om verksamheten skulle vara kvar på Häringe eller flytta till Stadsberga 

Västergård så har det varit svårt att skriva en verksamhetsplan för året. Styrelsen kommer snarast efter 

årsmötet att skriva en verksamhetsplan som kommer presenteras för medlemmarna på ett möte under våren. 

12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad. 

13. Diskussion och beslut om budget för kommande år 

Av samma skäl som för verksamhetsplanen så finns det ingen budget att ta beslut om. Även budgeten 

kommer att presenteras på vårmötet. 



 

14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara enligt stadgarna dvs 5 ledamöter och 2 suppleanter. 

 

15. Val av styrelse 

Följande personer valdes in i styrelsen: 

Ordförande: Sverre Launy nyval 2 år 

Sekreterare: Ingela Hallin nyval 2 år 

Ledamot: Annicka Glanshed fyllnadsval 1 år 

Suppleant: Stephanie Olsson nyval 2 år 

Suppleant: Anette Scheibe Lorentzi fyllnadsval 1 år 

Marianne Wallenbro-Trybom, som är ledamot i styrelsen, valdes till vice ordförande för att kunna gå in 

som ordförande när Sverre Launy flyttar, vilket troligen sker under hans 2 års period. 

16. Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Malin Stang och till revisorsuppleant Gunilla Myhrberg-Keijser  

17. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Anne-Christine Broman sammankallande 2 år, Ann-Sofi Malm, 2 år. Eva 

Rosengren sitter kvar ett år till. 

18. Val av ledamot i interimsstyrelse för bildande av regionförbund  

Nu när vi är med i riksidrottsförbundet så måste det bildas ett distriktsförbund. Sverre och Marie har varit 

på ett möte med Dis, Mörs och Eivindur där det beslutades att alla föreningarna ska utse en representant 

på årsmötena som ska ingå i en interimsstyrelse i distriktsförbundet. De har till uppgift att ta fram stadgar 

för distriktet och sedan kalla till årsmöte. Till Vallfaris representant valdes Marie Skogsberg. 

 

19. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa 

Som ombud till riksårsmötet valdes Ingela Hallin, Annica Glanshed. Styrelsen fick mandat att skicka 

ytterligare en person. Inga suppleanter valdes.  

20. Övrig information 

Före årsmötet presenterade Fredrik Rydström ett förslag på ungdomssatsning. Styrelsen kommer att 

diskutera detta och tillsammans med Fredrik ta fram ett förslag till upplägg till vårmötet. 

21. Mötets avslutande 

Lisa avslutade mötet.  

 

Justeras: 



 

Pia Alpmark  Marianne Wallenbro-Trybom 

 

 

Lisa Rosell             


