
Protokoll fört vid Elmhults Sport Club årsmöte 2022 den 14 februari.

1. Mötet öppnas.
Filip hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet. Närvarolista, se bilaga.

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
De närvarande beslöt att mötet utlysts på rätt sätt. Information har funnits på hemsidan, i 
Smålänningens veckoblad, i utskickat infoblad samt på sociala medier. Inbjudan har även skickats ut 
via mejl.

3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
Sittande valdes.

5. Val av justerare.
Till justeringspersoner valdes Matilda Kjellberg Samuelsson och Petrus Johansson.

6. Genomgång av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning 
för det senaste verksamhetsåret.
Sektionerna läste upp sina verksamhetsberättelser och Maria gick igenom resultat- och 
balansräkning. Se bilagor.

7. Revisorernas berättelse.
Else-Marie läste upp revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2021. Se bilaga.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021.

9. Fastställande av medlemsavgift för 2023.
Medlemsavgiften 2023 skall vara samma som för 2022 med enda ändring att rabatten för 
familjemedlem nummer två på samma adress tas bort.
Med lemsavgifterna är därmed 200 kr för vuxen, 100 kr för ungdom 13—18 år och 50 kr för barn upp 
till 12 år. Dock max 300 kr per familj.

10. Verksamhetsplan och budget för 2022.
Genomgång av styrelsens och sektionernas verksamhetsplaner.
Sektionerna läste upp sina verksamhetsplaner. Se bilagor.
Budget. Samma budget för alla sektioner som förra året



11. Val av styrelse, sektionsansvariga, veteranombud, vasaloppsanmälare, revisorer samt valberedning
Ordförande, 1 år 
Vice ordförande, 1 år 
Kassör, 2 år 
Sekreterare, 2 år 
Skidor, 2 år 
Suppleant skidor, 1 år 
Löpning, 2 år 
Suppleant löpning, 1 år 
Suppleant löpning, 1 år 
Cykel, 2 år 
Suppleant cykel, 1 år 
Simning, 2 år 
Suppleant simning, 1 år 
Vättemombud, 1 år 
Veteranombud, 1 år 
Vasaloppsombud, 1 år 
Lotteriansvarig, 1 år 
Revisorer 1 år

Matilda Kjellberg Samuelsson (nyval 2022)
Bertil Burman (omval 2022)
Liselotte Kjellberg (nyval 2022-2023)
Olivia Gunnarsson (2021-2022)
Hans-Göran Karlsson (2021-2022)
Patrik Smedberg (omval 2022)
Petrus Johansson (omval 2022-2023)
Bertil Burman (omval 2022)
Kodumuri Raghu (omval 2022)
Henrik Palmberg (2021—2022)
Krister Karlsson (omval 2022)
Anton Lindholm Johnsson (2021-2022)
Vakant
Peter Johansson (omval 2022)
Stig-Åke Jonasson (omval 2022)
Hans-Göran Karlsson (omval 2022)
Håkan Andersson, Stig-Åke Jonasson (omval 2022)
Else-Marie Bengtsson (omval 2022) och Johan Johansson (omval
2022)
Håkan Andersson (nyval 2022)
Vakant
Vakant

Valberedning, 1 år 
Valberedning, 1 år 
Klubbtidning, 1 år 
Webmaster, 1 år Ida Ekdahl (omval 2022)
Else-Marie och Peter gör ett nytt försök att hitta ytterligare en till valberedningen, annars kommer 
ansvaret lämnas över till styrelsen.
Konstituerande styrelsemöte hålls efter årsmötet.

12. Uppdatering av stadgar
Eftersom klubben kommande år planerar att starta upp verksamhet för barn görs ett tillägg under 
rubriken ”Ändamål” gällande att klubben följer FN:s barnkonvention. Ändring godkänns.

13. Behandling av förslag (motioner) från styrelse eller medlem.
• Motion från Jenny Frank angående önskan om att ha morgontider i simhallen. Frågan har 

varit uppe tidigare men det har då varit problem med att få tider i simhallen. Frågan lämnas 
vidare till simsektionen som fortsätter jobba med frågan.

14. Drog- och mobbingpolicy.
Drog- och mobbingpolicyn finns nu även översatt till engelska. I övrigt inga uppdateringar. Drog- 
och mobbingpolicyn finns att läsa på hemsidan.

15. Övriga frågor.
• Klubben bör ha en inventarieförteckning. Petrus tar på sig att göra en sådan men klubbens 

samtliga redskap skall först flyttas till förrådet.
• Klubben bör ha en förteckning över sina hedersmedlemmar samt vilka som har blivit Årets 

medlem. Else-Marie har tidigare hållit i detta men i fortsättningen skall sekreteraren ansvara 
för detta.



• Klubben behöver ha en primär kommunikationskälla, facebook eller hemsidan. I nuläget 
upplevs information om träningstider med mera svåra att hitta. Dessutom har klubben både en 
sida och en grupp på facebook, vilken vill vi att medlemmar ska söka sig till? Styrelsen tar 
med sig frågan till nästa styrelsemöte.

16. Prisutdelning och uppvaktningar
Avtackning av Peter Johansson och Maria Malmros som lämnar sina uppdrag i valberedning 
respektive som kassör, samt Filip Gustafsson som avgår som ordförande.
Uppvaktning av årets medlem 2021. Anton Lindholm blev årets medlem efter att ha varit den första 
som representerat klubben i distriktsmästerskap och dessutom vann VDM samt 3:a i totala DM i 
halvmaraton.
Matz-Olof Johansson tilldelas presentkort på 2000 kronor från Leif Götessons fond. Matz-Olof är en 
eldsjäl i klubben som bidrar på många sätt, inte minst via sitt arbete med preparation av skidspår i 
Klöxhult. Han är dessutom aktiv i flertalet av klubbens sektioner och deltar i klubbens aktiviteter 
flera gånger i veckan. En förebild för många.

17. Mötet avslutas 
Filip avslutar mötet.
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• Närvarolista
o Verksamhetsberättelse ESC 2021 och verksamhetsplaner 2022 (inklusive sektionernas 

verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner, samt budgetplan)
• Resultat/balansräkning
• Revisorernas berättelse 
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