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Årsmötesprotokoll 2007

Protokoll fört vid Stockholms Innebandyförbunds22:e årsmöte.

Datum: 2007-06-14
Tid: 18.00
Plats: Stockholms Idrottsförbund, Smidesvägen 5 i Solna

Mötets öppnande
1. StIBFs ordförande Kim Fors inledde och förklarade mötet öppnat.

Upprop och fastställande av röstlängd
2. Röstberättigade föreningar uppräknades och fastställdes till ett antal av 13, röstlängden

fastställdes till 13. Kvalificerad majoritet är 9 röster. (Röstlängden bifogad till
originalprotokollet ).

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

Fastställande av dagordning
4. Dagordningen fastställdes i sin helhet.

Val av ordrörande och sekreterare rör mötet

5. Årsmötet valde Lasse Granqvist (hedersordförande StIBF) till mötets ordförande.
Årsmötet valde Tommi Pettersson (ledamot StIBF) till mötets sekreterare.

Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
6. Till justeringsmän valdes Bert Chestersson, Vendelsö IK och Madelaine Kunc, Hässelby SK IBK.

Verksamhetsberättelse 2006/2007

7. Mötesordförande Lasse Granqvist tillfrågade årsmötet om verksamhetsberättelsen kan anses
föredragen genom att den varit utsänd till föreningarna i god tid för påseende. Årsmötet beslutade
att anse verksamhetsberättelsen som föredragen och fastställde densamme som lades till
handlingarna.

Bokslut, resultatrapport och balansrapport 2006/2007
8. Bokslut med resultatrapport föredrogs av kassör Marcus Gärdebrandt. Bokslutet, resultatrapporten

och balansrapporten fastställdes och lades till handlingarna.

Disposition av Förbundets överskott

Till årsmötets förfogande står
Balanserat överskott

Reserverat tidigare för VM 2006
Årets resultat

2.617.625
25.000

- 73.602
2.716.227

Styrelsen föreslår årsmötet att
TillVM-satsning2006kvarstår
I ny räkning överföres

25.000
2.691.227
2.716.227
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Revisionsberättelse

9. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet

10. Årsmötes beviljade, enhälligt, den avgående styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.
Beslutet var enhälligt.

Budget för 2007/2008
11. Budgeten för kommande verksamhetsår behandlades och fastställdes.

Verksamhetsplan för 2007/2008
12. Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår föredrogs.

Ett påpekande gjordes från Vendelsö IK om att verksamhetsplanen saknar konkret handlingsplan,
föreningen önskar att styrelsen reflekterar över detta till nästa års verksamhetsplan. Årsmötet
fastställde verksamhetsplanen.

Behandling av förslag framställda av styrelsen
13. Förslag om ändring av antalet suppleanter i StIBFs styrelse. Förslaget föredrogs av Niclas Westen.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa förslaget som innebär att helt ta bort val av suppleanter
till styrelsen.

Val av ordförande

14. Årsmötet valde enhälligt Niclas Westen (nyval) till ordförande för en tid av ett (1) år.

Val av tre (3) ledamöter för en tid av två (2) år
15. Årsmötet valde: Malin Andersson, Hässelby (omval)

Eric Huijsers, Nacka (omval)
Tommi Pettersson, Värmdö (omval)

Val aven (1) ledamot för en tid av ett (1) år (fyllnadsval)
16. Årsmötet valde: Lena Bemhed, Tyresö (nyval)

Val aven (1) revisor och en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år
17. Årsmötet valde: Olof Grundel, Gävle till revisor (omval)

Bodil Hansson, Täby till revisor suppleant (omval)

Val av tre (3) ledamöter till valberedning för en tid av ett (1) år
18. Årsmötet valde: Marianne Isoz Henriksson, Märsta (ordförande, omval)

Mikael Dimadis, Solna, (ledamot, omval)
Kim Fors, Nacka (ledamot, nyval)

Behandling av motioner
19. Motion angående representationsrätten inkommen från Järfälla IBK. Tävlingskornmittens yttrande

föreslår årsmötet att hänskjuta frågan till förbundets forum "referensklubben" då sakfrågan ändå
inte kan behandlas inför kommande säsong.
Beslut: Årsmötet beslutade att frågan ska beredas av tävlingskommitten och behandlas i
"referensklubben" under hösten, slutligt beslut inför nästa säsong fattas av styrelsen.
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198. Information - nytt samarbetsavtal
Kim Fors presenterade ett nytt samarbetsavtal som Stockholms Innebandyförbund tecknat med
tidningen Mitt i. Avtalet innebär att S:t Erikscupen från och med säsongen 2007/2008 ska heta
MittiCupen. Mitt i' s försäljningsdirektör Thomas Nyhlen gavs tillfälle att presentera Mitt i' s
upplägg och tankar kring denna satsning.

20. Prisutdelningar

Årets domarpar Niclas Sundgren och Björn Hedman

Årets rookiedomarpar: Daniel Snellman och Jimmy Sturk

Seriesegrare: Pokal till samtliga serie segrare, sammanlagt 28 lag

Vinnare poängligor: Pokal till vinnarna i poängligorna från Stockholm högsta seniorserier.

Årets f"örening: Hässelby SK IBK

Årets damspelare: Amanda Wendelstig, Balrog Botkyrka Södertälje IK

Årets herrspelare: Daniel Bron Sundbom från Caperio Täby FC

Avtackningar
21. Per Isaksson, suppleant

Kim Fors, ordförande

Förslag framställdes från den nyvalda styrelsen att utse Kim Fors till hedersordförande.
Beslut: Årsmötet valde enhälligt Kim Fors till hedersordförande.

Mötets avslutande

22. Mötets ordförande, Lasse Granqvist, tackade för förtroendet och överlät ordet till nyvalde
ordföranden. Niclas Westen tackade Lasse för att ha lett årsmötet och förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare

Tommi Pettersson

Justeras

~~on
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