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1. Årsmötets öppnande 
 
Ordförande Jonathan Brandtberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat  

 

2. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden. 
 

Sju klubbar är representerade på mötet. 
Bollnäs Frisbee Disc Club - Tomas Burvall 
Kalmar Frisbeeklubb - Peter Karlsson 
KFUM Linköping - Joel Stenberg 
Linköpings Unika FBS - Stefan Karlsson 
Uppsala Frisbee Disc Klubb - Stefan Palm 
Värnamo Frisbee Club - Niclas Bergehamn 
Härnösand Disc Golf Club - Per Gylle 

 
Röstlängden fastställs till sju. 

 
3. Val av mötesordförande. 

 
Jonathan Brandtberg valdes till mötesordförande 

 
4. Val av protokollförare. 

 
Björn Ahlström valdes till protokollförare/mötessekreterare 

 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden 

justera mötets protokoll. 
 
Joel Stenberg KFUM Linköping samt Peter Karlsson Kalmar Frisbeeklubb väljs till 
protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet. 

 
6. Fråga om kungörelse och kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver. 

 
Styrelsen skall senast 3 månader innan mötets genomförande kalla till mötet. 4 december 
skickades kallelsen ut. Dokument för mötet skall skickas ut 3 veckor innan. Dessa dokument 
skickades ut några dagar sent. Mötet anser att årsmötet kan genomföras trots försening av utskick 
av dokument var något sen. 

 
7. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

  
Föredragningslista fastställs enligt utskickat förslag 

 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.  

 
Diskussion om verksamhetsberättelse samt årsredovisning. 

 
Stefan Palm lyfter en rubrik som lyder Framtida utveckling i årsredovisningen. Förslag att 
redigera årsredovisningen med att ta bort denna punkt då den hamnat fel och avser förra årets mål. 
Mötet finner bifall på förslaget att denna text tas bort. 

 
Tomas Burvall initierar en diskussion om verksamhetsberättelse och hur man presenterar de 
medaljer som har tagits under VM. Förslag om att skriva fram både medaljörer samt valörer för  
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alla större tävlingar i verksamhetsberättelsen. Mötet finner bifall för detta förslag 

 
Stefan Palm lyfter fram fel i verksamhetsberättelsens skrivelse om verksamhetsår samt vilket 
förbund som avses. Mötet beslutar att texten skall korrigeras med rätt verksamhetsår samt rätt 
förbund. 

 
Förslag på att redigera årsredovisningen i fråga om stavfel etc. Mötet finner bifall 

Mötet finner bifall på förslaget att anta dokumenten med de föreslagna ändringarna. 
 

9. Revisorns revisionsberättelse och verksamhetsrevisorns granskningsrapport. 
 
Revisorns revisionsberättelse och verksamhetsrevisorns granskningsrapport har inte kommit in till 
styrelsen så dessa dokument saknas vid sittande möte. Förslag att bordlägga punkt 8 till ett 
extrainsatt årsmöte. Mötet finner bifall till förslaget. 

 
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 
Förslag att bordlägga punkt 9 till det extrainsatta årsmötet. Mötet finner bifall till förslaget. 

 
11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

 
Styrelsen har inte lagt några förslag förutom de som avhandlas under andra punkter och inga 
motioner har kommit in. Förslag att hoppa över denna punkt. Mötet finner bifall på förslaget. 

 
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsår. 
 
Förslag att godkänna styrelsens förslag på verksamhetsplan samt ekonomisk plan för 
kommande verksamhetsår. Mötet finner bifall. 

 
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

 
Förslag att fastställa medlemsavgift för kommande verksamhetsår på 100 kr. Mötet finner bifall. 

 
14. Val av styrelseordförande för en tid av ett år. 

 
Jonathan Brandtberg lämnar sin post som ordförande. Valberedningen har inte skickat in 
något förslag. Förslag på ny ordförande är Stina Burvall. Mötet finner bifall (enhälligt). 

 
15. Fastställande av antal styrelseledamöter under kommande verksamhetsår 

 
Förslag är att för kommande verksamhetsår till två förutom ordförande. Mötet finner bifall. 

 
16. Val av en revisor med personlig ersättare för en tid av ett år. 

 
Förslag på revisor är Gunnar Andersson som varit SDFA:s revisor under avslutat verksamhetsår. 
Mötet finner bifall. 
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17. Val av en verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. 
 
Förslag Jonathan Brandtberg som verksamhetsrevisor och som personlig ersättare Anders 
Johnsson. Mötet finner bifall. 

 
18. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 

 
Förslag på ordförande i valberedningen är Tomas Burvall. Mötet finner bifall. 

 
19. Val av övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

 
Förslag på att vara ledamöter i valberedningen är Stefan Palm och Peter Karlsson. Mötet finner 
bifall på förslaget. 

 
20. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor fanns 

 
21. Avslutning 
 

Mötesordförande tackade alla för ett väl genomfört möte och förklarade därmed årsmötet för 
avslutat 
 
 
 
 
 
Justeras mötesordförande     Justeras protokollssekreterare 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Brandberg     Björn Ahlström 
 
 
Justeras       Justeras 
 
 
 
 
 
 
Joel Stenberg       Peter Karlsson 
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