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Ärende: Årsmöte för verksamhetsåret 2023. 

Datum: 2023-01-29. 

Plats: Arena Jernvallen, Kajutan. 

Tid: 15:00. 
 

Närvarande:  
 

 Emad Albrejy 

 Farah L. Albrejy 

 Elias Dahlberg 

 Johan Zetterlund 

 Andreas Sjöberg 

 Tobias Östlund 

 Christer Fagerlund 

 Rickard Lindahl 

 Karina Persson 

 Anton Tängnander 

 Joel Landström 

 Charlotta Blixt 

 Jan-Erik Sjöberg 

 Emil Häll 

 Karl Larsson 

 Mats Hedlund 

 Sara Lagerholm 

 Sandra Andriainen 

 Hannu Virkkunen 

 

Totalt 19 deltagare. 
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§1  Fastställande av röstlängd för mötet. 

Alla närvarande på mötet var röstberättigade. 

Röstlängden fastställdes till 19 stycken. 

§2  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Deltagarna på mötet nominerade sittande ordförande och sekreterare. 

 Christer Fagerlund valdes som mötets ordförande. 

 Tobias Östlund valdes som mötets sekreterare. 

§3  Val av protokolljusterare och rösträknare.  

Deltagarna på mötet nominerade Andreas Sjöberg och Karina Persson för 

protokolljusterare och rösträknare. 

§4  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Deltagarna på mötet ansåg att mötet har utlysts på rätt sätt. 

§5  Fastställande av dagordningen.  

Deltagarna på mötet blev tillfrågade om punkt 14 kunde tas mellan punkt 6 och 7 för att 

försäkra att personer som berörs av punkt 14 skulle kunna närvara vid det tillfället. 

Mötesdeltagarna accepterade begäran samt övriga dagordningen. 

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste 

verksamhetsåret.  

 Verksamhetsberättelsen gällande SL/BP anfördes av Tobias Östlund. 

 Verksamhetsberättelsen gällande OL anfördes av Christer Fagerlund. 

 Verksamhetsberättelsen gällande gymmet anfördes av Tobias Östlund. 

§7  Revisionsberättelse över det senaste verksamhetsåret. 

Revisionsberättelsen anfördes av Rickard Lindahl. 

§8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

Deltagarna på mötet blev frågade om de ansåg att styrelsen kunde få ansvarsfrihet för den 

tid som revisionen avsåg. 

Deltagarna på mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9  Fastställande av medlemsavgifter.  

Deltagarna på mötet blev tillfrågade om medlemsavgifterna bör ändras eller vara fortsatt 

oförändrad. 

Bibehållen medlemsavgift röstades fram. 
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§10  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsår.  

Sandvikens Atletklubbs verksamhetsplan/budget berörande Gym/OL/SL/BP för 2023 

anfördes av Tobias Östlund och Christer Fagerlund. 

Den föreslagna verksamhetsplanen med budget för 2023 godkändes av mötets deltagare. 

§11  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

Inga motioner har lämnats in till detta årsmöte. 

§12  Val av ordförande, ledamöter, revisor, valberedning samt ombud. 

Karina Persson anförde valberedningens förslag på valbara personer till styrelsen inför 

kommande verksamhetsår då George Persson inte kunde närvara vid detta tillfälle. 

 

A) Föreningens ordförande för en tid av ett år: 

Christer Fagerlund röstades fram som ordförande. 

 

B) Halva antalet (3) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,  

(Tobias Östlund, Rickard Lindahl och Emil Häll har ett år kvar). 

Charlotta Blixt, Hannu Virkkunen och Anton Tängnander röstades fram till 

ledamöter på en tid av två år. 

 

C) En till tre suppleanter (ersättare) till styrelsen för en tid av ett år: 

Karina Persson röstades fram som suppleant på en tid av ett år. 

 

D) En revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år.  

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta: 

Bo Eriksson röstades fram som revisor för en tid av ett år. 

E) Tre till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

sammankallande: 

Nya styrelsen får uppdrag att leta fram en valberedning i god tid innan nästa 

årsmöte. 

 

F) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom 

ombud: 

Ordförande ska representera klubben. Vid tillfällen där ordförande ej kan delta kan 

delegering/fullmakt till ledamot ges. 

 

§13  Behandling av frågor som hänskjutits av styrelsen att behandlas på årsmötet.  

(Beslut som är av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen 

eller medlemmarna) 

Inga viktigare frågor som berör medlemmarna märkvärt behövdes beslutas vid detta 

tillfälle. 
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§14  Gratifikationer. 

Gratifikationer anfördes av representanterna för OL/SL/BP i klubben. 

Tobias Östlund och Christer Fagerlund delade ut gratifikationerna enligt de ekonomiska 

reglerna för klubben. 

 Mats Hedlund och Andreas Sjöberg fick varsin plakett för ”årets lagspelare” inom 

styrkelyft då de hjälpte styrkelyftlaget att avancera i seriesystemet till högsta serien. 

 Milo Engzell fick en chokladask och en plakett för ”årets lyftare” efter hans 

enastående prestationer i tyngdlyftning. 

 Hannu Virkkunen fick en plakett för ”årets coach” som tack för allt han hjälp Milo 

med under året. 

§15  Hedersmedlem. 

Ingen ny hedersmedlem framfördes av klubben.  

§16  Nästa styrelsemöte. 

Nya styrelsen bestämmer tid för konstituerande möte samt första styrelsemötet. 

Datum och tid: 8:e februari 18:00. 

§17  Mötets avslutning. 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och stängde mötet vid 16:00. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 
______________________________ 

Mötesordförande, Christer Fagerlund Mötessekreterare, Tobias Östlund 

 

 

 

 
______________________________ 

 

 

                                  
______________________________ 

Protokolljusterare, Andreas Sjöberg Protokolljusterare, Karina Persson 
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