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Årsmötesprotokoll 2018
Svenska Discgolfförbundet

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Mattias Nilsson hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmötet 2018 för Svenska Discgolfförbundet och
förklarar mötet öppnat.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Antal medlemmar närvarande vid årsmötet är tio till antalet.
Pontus Welin
Stefan Karlsson
Sebastian von Stedingk
Emil Håkansson
Per Henriksson
Daniel Boman
Linda Emanuelsson
Pär Möller
Christer Christiansson
Mattias Nilsson

Westervik IFT
LUFS
Järva DGC
Uppsala FDK
KFUM Linköping Frisbee
Ymer Frisbee
FK 360
Gefle FDK
FK 360
(Ej rösträtt)
Westervik IFT (Ej rösträtt)

Upprop och fastställandet av röstlängden genomfördes. Röstlängden fastställs till åtta stycken
röstberättigande enligt ovan beskrivning.
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§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Christer Christiansson valdes till mötesordförande.

§ 4 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Pontus Welin valdes till mötessekreterare.

§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Emil Håkansson och Per Henriksson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 FRÅGA OM KALLELSE TILL MÖTET HAR SKETT I DEN ORDNING 2 KAP §1 FÖRESKRIVER.
Styrelsens ordförande Mattias Nilsson redogör för ärendet och konstaterar att den första kallelsen
gick ut innan jul och således mer än tre månader innan årsmötets dag. Då inga anmälningar fanns
styrelsen tillhanda utlystes ett nytt datum för årsmötet 2018. Vidare konstaterar Mattias att en extra
kallelse egentligen skulle skett med bättre framförhållning, men då ingen anmäld till ordinarie
mötesdatum fanns, drabbas då heller ingen av att årsmötet skjuts fram.
Årsmötet fastslår att mötet är behörigen utlyst enligt 2 KAP §1.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns och fastställs med justeringen att §15 Avslutning omnumreras
till §14 Avslutning.

§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Förbundets ordförande Mattias Nilsson föredrar styrelsens verksamhetsberättelse.
Stefan Karlsson föreslår att nästa års verksamhetsberättelse innehåller mer namn på framgångsrika
spelare som presterat bra under verksamhetsåret. Vidare påpekar Stefan Karlsson att det vore
intressant att se förändringar i nytillkomna föreningar i form av statistik. Styrelsen tar med sig
synpunkterna till nästa års verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och
läggs till handlingarna.
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§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSER.
Förbundets ordförande Mattias Nilsson föredrar ärendet och läser upp uttalandet som revisor
Thomas Jerndal har skrivit i samband med hans revisionsberättelse. Årsmötet noterar informationen
som delgiven och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 10 FRÅGA OM STYRELSENS ANSVARSFRIHET.
Med stöd av revisionsberättelsens uttalande om styrelsens ansvarsfrihet finner årsmötet att
styrelsen tillkännages ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår.

§ 11 FASTSTÄLLA ÅRSAVGIFTEN
Årsavgiften för Svenska Discgolfförbundet föreslås att vara oförändrad på 300kr.
Årsmötet beslutar att fastställa årsavgiften till 300kr.

§ 12 FASTSTÄLLA VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR DET KOMMANDE VERKSAMHETSÅRET.
Förbundets ordförande Mattias Nilsson föredrar ärendet. Verksamhetsplanen omfattar att fortsätta
bygga en stabilitet och grund att vila på. Verksamhetsplanen för 2018 innehåller extra fokus på fler
protokollförda styrelsemöten, landslaget, juniorläger, damsatsning, ledarutbildning och
tävlingsverksamhet.
Budget för kommande verksamhetsår innehåller inga noterade inkomster då dessa inte är
färdigställda av huvudförbundet SFF som har sitt årsmöte senare under året. De preciserade utgifter
som förbundet belastar budgeten med innehåller utgifter om 340.000kr utöver verksamhetsdrift.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen och budget för kommande verksamhetsår.

§ 13 VAL
a) kassör 1 år
Årsmötet beslutar att välja Anders Camitz som kassör för tiden av ett år.
b) en ledamot på 1 år
Årsmötet beslutar att välja Johannes Högberg som styrelseledamot för tiden av ett år.
c) tre personer till valberedning på 1 år
Årsmötet beslutar att välja Martin Rasch (KFUM Linköping), Tomas Carlqvist (FK360) som ledamöter
av valberedningen för en tid av ett år. Den tredje platsen i valberedningen lämnas vakant.
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d) revisor på 1 år
Årsmötet beslutar att välja Thomas Jerndal som revisor för tiden av ett år.
e) verksamhetsrevisor på 1 år
Årsmötet beslutar att inte välja någon verksamhetsrevisor på rekommendation av förbundets
styrelse.

§ 14 AVSLUTNING
Mötet förklaras avslutat och ordförande Christer Christiansson tackar för visat intresse.

_________________________________
CHRISTER CHRISTIANSSON
(Ordförande)

_________________________________
PONTUS WELIN
(Sekreterare)

_________________________________
EMIL HÅKANSSON
(Justeringsman)

_________________________________
PER HENRIKSSON
(Justeringsman)

