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Protokoll för IKVM:s årsmöte
2023-02-19
Tid: 15.00
Plats: I dojon

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades 15.03

§2. Upprop och fastställande av röstlängd
Närvarande och röstberättigade: Anders Krus, Henrik Sonnander, Lisa Göransson,
Alexander Lenngren, Erik Wretborn, Rebecca Pålsson, William Krus, Erik Elmeklo, Helena
Lundin, Annika Krus, Sebastian Jansson, Gabriella Lörnbo
Ej röstberättigade: Andreas Ekberg, Ida Manninger

§3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet fann att mötet har utlysts på rätt sätt.

§4. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde förslaget till dagordning

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Annika Krus
Till sekreterare valdes Sebastian Jansson

§6. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet samt vara
rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Henrik Sonnander och Helena Lundin

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och i förekommande fall sektionernas
verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret
Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen och fastställde den.

Mötet gick igenom resultat- och balansräkningar för 2022. Mötet fastställde dessa.

§8. Revisionsberättelse
Mötet fastställde revisionsberättelsen.
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§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.

§10. Fastställande av avgifter
Årsmötet fastställde följande avgifter:

● Medlemskap i föreningen (t.ex. stödmedlem) – 200 kr/år. För hela familjer är
medlemsavgiften 500 kr/år.

● Terminsavgifter/träningsavgifter:
○ Barn och ungdomar under 15 år – 800 kr per termin
○ Ungdomar och vuxna över 15 år – 900 kr per termin

○ Falltrygghet för äldre – 800 kr per termin
○ Endast gym och familjefys – 300 kr per termin
○ Familjeavgift (inkl. gym och familjefys) – 2000 kr per termin
○ Stor&liten – 900 kr per termin för barn+vuxen
○ Återkommande gästtränande – 300 kr per termin. Avgiften kräver inte

medlemsavgift i föreningen, men personen måste vara ansluten till en annan
förening som i sin tur är ansluten till Svenska Judoförbundet

○ Tränare och styrelse – 200 kr per år i administrativ avgift (plus vanlig
medlemsavgift)

○ Person som tävlar för IKVM men tränar på annan ort - 200 kr per år i
administrativ avgift (plus vanlig medlemsavgift)

§11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budgeten fastställdes till:

Intäkter
Externa bidrag 90 000 kr
Avgifter 450 000 kr
Bidrag 180 000 kr
Egna arrangemang 65 000 kr
Uthyrning 65 000 kr
Extern fallgrupp 27 000 kr
—
Summa intäkter 877 000 kr

Kostnader
Tävling och läger 285 000 kr
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Utbildning 65 000 kr
Lokal 380 000 kr
Egna arrangemang 113 000 kr
Övriga kostnader 140 000 kr
—
Summa kostnader 983 000 kr

Resultat
Beräknat resultat -106 000 kr

§12. Val av styrelse, revisor och valberedning för en tid av ett år
Mötet beslutade att välja följande:

Ordförande Annika Krus
Vice ordförande Alexander Lenngren
Kassör Gabriella Lörnbo
Ledamot Erik Elmeklo
Ledamot Lisa Göransson
Ledamot Sebastian Jansson
Ledamot Rebecca Pålsson
Suppleant Erik Wretborn
Suppleant Dennis Sylvander

Revisor Ulrica Lachner
Revisorsuppleant Petter Frejinger

§13. Val av valberedning
Mötet beslutade att välja:
Anders Krus (sammankallande)
Helena Karlsson
Ida Lindgren

§14. Beslut om teckningsrätt
Mötet beslutade att ordförande, vice ordförande och kassör tecknar föreningens firma, var
och en för sig (dvs. a-c).

§15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst
tio dagar före årsmötet – vid förslag om stadgeändringar dock minst 30 dagar före
årsmötet
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Inga förslag har inkommit.

§16. Övriga frågor, dock ej av ekonomisk natur
Anders Krus framför återigen önskemål om tränarpresentationer. Flera personer håller med
om förslaget.

Alexander framför att styrelsen behöver bli bättre på att informera om beslut och planering.

§17. Mötets avslutande
Mötet avslutades 16.33.

Justeras

Mötesordförande Annika Krus Mötessekreterare Sebastian Jansson

Justeringsman Helena Lundin Justeringsman Henrik Sonnander


