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Protokoll - Årsmöte Aspås IF den 14 juni 2020
Närvarande:
Gunnar Hellström
Liselotte Halvarsson
Malin Albano
Johan Sundström
Tomas Lindqvist
Ida Olofsson
Per Berlén
Ulrika Johansson
Linda Svedberg
Joakim Halvarsson
Linus Halvarsson
Oskar Halvarsson
1.

Ordförande öppnade årsmötet.

2.

Gunnar Hellström och Liselotte Halvarsson valdes till mötesordförande respektive
mötessekreterare.

3.

Utlysningen av årsmötet godkändes. Årsmötet hade utlysts på Aspås IF:s Facebooksida
samt genom utskick och handlingar som var uppsatta på Utpusten en vecka före årsmötet.

4.

Dagordningen godkändes.

5.

Linus Halvarsson valdes till justerare, tillika rösträknare.

6.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

7.

a) Bokslutet för det gångna verksamhetsåret gicks igenom. Årets resultat var ett resultat
på minus 9.034 kronor. Föreningen har fått in 15.650 kronor i intäkter från
medlemsavgifter.
b) Revisionsberättelsen lästes upp.
c) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.

Medlemsavgiften fastställdes till att fortsatt vara 300 kronor för familj och 200 kronor för
enskild medlem.

9.

Budgeten fastställdes på följande sätt: Varje sektion får fritt disponera 2.500 kronor var.
När detta belopp uppnåtts ansöker respektive sektion hos styrelsen för att erhålla mer
pengar om behov finns.

10. Valärenden:
a) Joakim Halvarsson valdes till ordförande för ett år.
b) Ida Olofsson och Martina Berlén valds till styrelseledamöter för två år. Johan
Sundström och Malin Albano valdes till styrelseledamöter för ett år. Liselotte
Halvarsson och Per Berlén valdes till suppleanter för ett år.
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c) Val av ungdomsrepresentant kommer att fastställas senare.
d) Johan Berglin och Torbjörn Ängehov valdes till revisorer för ett år och Gabriella
Fredriksson valdes till revisorssuppleant för ett år.
e) Gunnar Hellström och Tomas Lindqvist valdes till valberedning för ett år. Gunnar
Hellström är sammankallande.
11. Inga motioner hade anmälts till årsmötet.
12. Informationsärenden:
-

Linda Svedberg har blivit vald till kontaktperson från skolan gentemot Aspås IF.

-

Maria Hellström jobbar för att bilda en grupp inför gräsklippningen på Utpusten i
sommar.

-

Markägarna som äger marken där vi ska dra om elljusspåret är positiva till att hjälpa till
med att dra om spåret. Vi behöver också byta armaturer på hela elljusspåret.

-

Malin Albano har undersökt om att det går att trycka mössor med Aspås IF:s logga. Vi
behöver få loggan i ett annat format. Förslag är att också trycka upp tygbagar.

13. Övriga frågor: Inga övriga frågor.
14. Årsmötet avslutades.

___________________________
Gunnar Hellström, ordförande

___________________________
Linus Halvarsson, justerare

_________________________
Liselotte Halvarsson, sekreterare

