
 
Årsmötesprotokoll 2020 

Vid Stockholms Innebandyförbunds (StIBF) trettiofemte (35:e) årsmöte. 

Datum: 2020-06 -04 
Tid: 18:00 
Plats: Digitalt möte i Teams 

 

1. Mötets öppnande 
StIBF:s ordförande Mattias Hjelmberg förklarade mötet öppnat. 
 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
Röstberättigade föreningar uppräknades till 11, röstlängden fastställdes därmed till antalet 11. 
Enkel majoritet blev i och med det 6 röster. 
 
(röstlängden bifogas protokollet som bilaga). 
 

3. Mötets behöriga utlysande 
Årsmötet ansåg att mötet utlysts enligt gällande stadgar. 
 

4. Fastställande av dagordning 
Årsmötet fastslog bifogad dagordning. 
 

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
Förslag till mötets ordförande Cinnika Beiming (Distriktidrottschef RF SISU Stockholm) och 
till mötets sekreterare Hermine Dahlerus (Kanslichef StIBF). 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med föreslaget förslag. 
 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
protokollet 
Förslag på Maria Rignér, Rotebro IS IBK och Fredrik Alzén, Värmdö IF. 
 
Årsmötet valde de föreslagna till mötets justeringsmän tillika rösträknare. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för säsongen 2019-2020 
Mötesordföranden tillfrågade årsmötet om verksamhetsberättelsen kunde anses 
föredragen genom att den funnits tillgänglig för nedladdning för föreningarna i god tid för 
påseende samt redovisad av mötesordförande, med efterföljande frågor under årsmötet.  
 
Årsmötet beslutade att anse verksamhetsberättelsen som föredragen och godkände 
densamma. 
 
 

8. Styrelsens ekonomiska redovisning med bokslut för säsongen 2019-2020 
Den ekonomiska redovisningen föredrogs av styrelsens kassör Fredrik Englund.  
 
Årsmötet beslutade att anse bokslutet, resultatrapporten samt balansrapporten som 
föredragen och godkände bokslutet.  
 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för säsongen 2019-2020 föredrogs. 
 
Årsmötet beslutade att anse revisionsberättelsen som föredragen och accepterade den. 
 



10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat ställdes till förfogande. 
 
Årsmötet beslutade att anse verksamhetsberättelsen som föredragen och godkände 
densamma samt fastställa styrelsens förslag om bokslutsdisposition. 
 
Årsmötet beslutade, enhälligt, att ge den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. 
 
 

11. Fastställande av verksamhetsinriktning för det kommande verksamhetsåret 
Mötesordföranden överlämnade till ordförande Mattias Hjelmberg att redogöra för 
kommande års verksamhetsinriktning. 
 
Årsmötet godkände och fastställde verksamhetsinriktningen. 
 

12. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 
Fredrik Englund redogjorde för styrelsens förslag till kommande verksamhetsårs budget. 
 
Årsmötet godkände och fastställde styrelsens föreslagna budget i sin helhet. 
 

13. Behandling av förslag inkomna från styrelsen 
Inga motioner har inkommit från styrelsen.  
 

14. Behandling av motioner som inkommit senast den 30:e april. 
Inga motioner har inkommit. 
 

15. Val av tre (3) ledamöter för en tid av två (2) år 
Valberedningens förslag: Malin Andersson (omval) 

Carl Schwieler (omval)  
Linda Eriksson (omval) 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

16. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 
Valberedningens förslag:  Michael Christensson, Stockholm, till revisor (omval) 

Bodil Nordin, Täby, till revisorssuppleant (omval) 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

17. Val av tre (3) ledamöter i valberedningen, varav en skall vara ordförande, för en tid av 
ett (1) år 
Styrelsens förslag:  Gabriel Isoz, Enskede, till ordförande (omval)  
    Marie Lienzén, Sollentuna, till ledamot (omval) 
    Ted Linnes, Farsta, till ledamot (nyval) 
   
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ny valberedning. 
 

18. Avtackningar 
Mattias Hjelmberg tackade avgående ledamot i valberedningen Andreas Norén för sitt 
arbete.  
 

19. Mötets avslutande 
Mattias Hjelmberg tackade mötesordförande Cinnika Beiming med blommor. 
 
Mötets ordförande Cinnika Beiming överlät ordet till förbundets ordförande Mattias 
Hjelmberg. 



 
Årsmötet förklarades därefter klockan 18.35 som avslutat. 

 

 

 

 

Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 

Cinnika Beiming                            Hermine Dahlerus 

 

Justeras     Justeras 
 
 
 

Maria Rignér      Fredrik Alzén 


