GÄLLIVARE SPORTKLUBB

Protokoll fört vid Gällivare Sportklubbs årsmöte den 10 april 2019
Lokal: Grönskolan, Gällivare
Föredragningslista: Se bilaga
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Staffan Bröske hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Justering av röstlängd
Röstberättigade är de som löst medlemskort för 2019.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Staffan Bröske och till sekreterare Kjell-Åke Johansson.
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
Mötet valde Jonna Kässi och jan Lagnestig.
§ 5 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Årsmötet har annonserats i det lokala annonsbladet ”Kometen” tre veckor före årsmötet samt
veckan före. Mötet har blivit behörigt utlyst.
§ 6 Val av revisor (fyllnadsval)
Ordföranden uppger att föreningen hamnat i en brydsam och tämligen unik situation när det gäller
revisorsfrågan. En av våra två valda revisorer på förra årsmötet Karl-Axel Uusitalo avled hastigt för
en kort tid sedan. Normalt inträder i ett sådant fall en revisorssuppleant men just val av
suppleanter gjordes inte på förra årsmötet, vilket nu visat sig vara mycket olyckligt.
På ett särskilt möte med huvudstyrelsen beslutades att lämplig person tillfrågas om att ta det
specifika uppdraget att revidera 2018 års räkenskaper tillsammans med den andre valde revisorn
och att ett val av revisor (fyllnadsval) läggs in så tidigt som möjligt på föredragningslistan till
planerat årsmöte för att kompensera uppkommen brist. Revisionen är slutförd.
Årsmötet ställer sig bakom de åtgärder som vidtagits och beslutar att välja Lars Beyron till revisor.
§ 7 Verksamhetsberättelser. Huvudstyrelsen och sektioner
Ordföranden redogjorde för huvudstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för 2018.
Kompletterande information gavs i vissa delar. Diskussion följde.
Verksamhetsberättelserna godkändes av mötet och lades till handlingarna.
§ 8 Huvudstyrelsens och sektionsstyrelsernas årsredovisning med balans- och resultaträkning
Staffan Bröske genomgick och kommenterade årsredovisningen för 2018.
Diskussion följde.
Mötet hade inget att erinra mot årsredovisningen.

§ 9 Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelsen upplästes av ordföranden då någon revisor inte var närvarande.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna 2018
Mötet beslutar att ge huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna full ansvarsfrihet.
§ 11 Motioner och huvudstyrelsens förslag
Huvudstyrelsen föreslår att årsmötet utifrån särskilt upprättade underlag utnämner Kenneth
Andersson och Curt Bergfors till hedersmedlemmar i Gällivare Sportklubb.
Underlagen bifogas.
./.
Diskussion följer.
Årsmötet beslutar i enlighet med förslagen.
§ 12 Medlemsavgifter
Ordföranden informerar om att huvudstyrelsen för närvarande diskuterar möjligheten att införa
elektroniskt medlemskort. Tanken är att denna möjlighet ska kombineras med andra saker, som
tillsammans kan underlätta och förenkla ett antal administrativa göromål. Olika alternativ studeras
och under året räknar man med att kunna fatta beslut i frågan. Detta kan komma att påverka
möjligheten att hantera vårt nuvarande familjekort. Diskussion följer.
Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna ska vara oförändrade - 100 kr respektive 200 kr
(familjemedlemskap) 2020 med det tillägget att årsmötet till huvudstyrelsen delegerar möjligheten
att besluta om att ta bort familjekortet om detta inte ”passar” administrativt i ett nytt system.
§ 13 Fastställande av budgetar för 2019
Ordföranden föredrar sammanställning av budgetar för föreningens sektioner.
Årsmötet beslutar att fastställa budgetarna.
§ 14 Val av föreningens och huvudstyrelsens ordförande för ett år
Årsmötet beslutar att välja Staffan Bröske till föreningens och huvudstyrelsens ordförande för ett
år.
Staffan Bröske tackar för förnyat förtroende.
§ 15 Val av halva antalet ledamöter i huvudstyrelsen för två år
Årsmötet beslutar att välja följande personer till ledamöter i huvudstyrelsen:
Minette Zedig; omval för en tid av två år (brottning)
Hans Öhström; omval för en tid av två år (Free-ski/snowboard)
Patrik Nilsson; omval för en tid av två år (längdskidor)
Linda Lagnestig; nyval för en tid av två år
Börje Johansson; nyval för en tid av ett år
Antalet ledamöter i huvudstyrelsen: 9 st + föreningens ordförande.
§ 16 Val av suppleanter med fastställd turordning för ett år
Årsmötet beslutar att välja följande personer:
Karl-Erik Taivalsaari; omval
Erik Kalander; nyval

§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Ordföranden informerar om att huvudstyrelsen underhand efter den uppkomna situationen i
revisorsfrågan, se § 6 och efterföljande diskussioner med tänkbara revisorskandidater diskuterat
möjligheten att under 1 år ta in en extern expertresurs för att genomlysa och genomarbeta vårt
bokslut och årsredovisning liksom vårt arbete med detsamma. Föreningens bokslut är numera
omfattande och omfattar stora värden. En genomlysning tillsammans ger oss värdefull erfarenhet
och kunskap samt en kvalitetssäkring. En kontakt har tagits med Revisionären, Carola Lundgren
(godkänd revisor) som är revisor i Stiftelsen och man är beredd att hjälpa oss med en
revisorsresurs. Diskussion följer.
Årsmötet ställer sig bakom åtgärden och beslutar att välja Jan Öfverholm och Henry Karlsson till
revisorer.
Årsmötet beslutar att välja Per-Anders Buhr och Jan Lagnestig som revisorssuppleanter.
§ 18 Val av ledamöter i sektionsstyrelserna för ett år
Alpina sektionen:
Tord Karlsson, ordförande
Mattias Asplund
Roland Jonsson
Lisbeth Larsson
Per Friskopp
Brottningssektionen:
Minette Zedig, ordförande
Karl-Erik Taivalsaari
Andreas Lindberg
Mikael Wennström
Gabriella Sedig
Sofia Cederqvist
Christina Eriksson
Friidrottssektionen:
Tony Ömalm, ordförande
Ann-Charlotta Helin
Kristina Andersson
Fredrik Johansson
Martin Sundqvist
Daniel Emgard
Matilda Backman
Simsektionen:
Jonna Kässi, ordförande
Sofia Lindmark Burck
Isak Grimborg
Natasha Lyckholm
Björn Keskitalo
Anna Hellman
Hanna Granqvist

Fotbollssektionen:
Kjell-Åke Johansson, ordförande
Magnus Malteryd
Mats Rantapää
Malin Johansson
Eva Engman
Toni Hietala
Jenny Nordvall
Längdskidsektionen:
Patrik Nilsson, ordförande
Patrik Mickelsson
Ulrika Johansson
Gabriella Mäkelä
Freeski/snowboard
Hans Öhström, ordförande
Johan Jillmyr
Linda Fabricius
Lena Sandberg
Tobias Sundin
Nuniskommittén
Jan Lagnestig, ordförande
Georg Johansson
§ 19 Val av valberedning för en tid av ett år
Årsmötet beslutar att en representant från vardera fotbolls-, friidrotts- och brottningssektionen ska
ingå i valberedningen; sammankallande till ett första möte är representanten från
friidrottssektionen
§ 20 Övriga frågor
Jan lagnestig avtackas av ordföranden Staffan Bröske för sitt mångåriga och gedigna arbete i
föreningen; nu senast som ledamot i huvudstyrelsen.
§ 21 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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