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Närvarande
Fredrik Muncker, Marcus Gjertz, Maud Willardsson Engström, och Peter Lundmark
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Maud Willardsson Engström förklarade mötet för öppnat
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd
Enligt närvarolistan godkänd
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigt utlyst
§ 5 Val av mötesordförande
Maud Willardsson Engström valdes till ordförande
§ 6 Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare
§ 7 Val av justeringsman, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande, justera
protokollet
Marcus Gjertz valdes att justera protokollet
§ 8 Adjungerade
Inga adjungerade fanns
§ 9 Rapporter
Peter Lundmark rapporterade att Göteborgs Skolidrottsförbund har stängt ner sitt kansli och
besvarar inte mail så som det ser ut just nu.
§ 10 a/Behandling av förbundets verksamhetsberättelse för sistflutet verksamhetsår
Årsmötet läste igenom och godkände verksamhetsberättelsen där det bör poängteras IK Ymers
utveckling av såväl verksamhet som antalet medlemmar
§ 10 b/Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för sistflutet verksamhetsår
Peter Lundmark redogjorde för sistflutet verksamhetsår

§ 10 c/Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp där densamma inte hade något att invända
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
§ 12 Behandling av propositioner
Inga propositioner fanns
§ 13 Behandling av motioner
Inga motioner fanns
§ 14 Stadgeändringar
Inga stadgeändringar förelåg, skicka ut till alla i styrelsen
§ 15 Fastställande av arbetsplan
Erbuda föreläsningar
Medarrangör till Svenska Frisbeesportförbundet vid utbildning
Samarbetspartner till SISU Idrottsutbildarna och Svenska Frisbeesportförbundet
Underlätta för dam- och juniorverksamhet
Underlätta för juniorer inom vårt distrikt att åka på tävlingar genom att erbjuda resebidrag.
Undersöka möjligheter för gemensamma uppvisningar i rekryteringssyfte
§ 16 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
Budgeten fastställdes med arbetsplanen som underlag
§ 17 a/Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen på ett år
Marcus Gjertz valdes till ordförande för ett år och Maud Willardsson tackades för den tid hon
innehaft posten
§ 17 b/Val av tre - fyra övriga ledamöter till förbundsstyrelsen på ett år
Fredrik Muncker (Raging Seagulls), Marcus Gjertz (IK Ymer) och Maria Ahlwin (Stenungsund
FC) Peter Lundmark uppdras att tillfråga övriga föreningar och påpeka vikten av att vara delaktig
i VFFs utveckling
§ 17 c/Val av ordförande på ett år samt en ledamot till valberedning
Kristian Bengtsson (FK 360)
§ 17 d/Val av revisor på ett år samt revisorsuppleant
Maud Willardsson Engström valdes till förbundets revisor på ett år
§ 18 Behandling av frågor som förbundsstyrelsen hänskjutit till årsmötet
Inga frågor fanns
§ 19 Övriga frågor
Maud ansvarar för genomgång av stadgar

§ 20 Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat
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