Dagordning EF årsmöte 2018
1. Mötet öppnas. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Utlyst via hemsida, Facebook och Twitter 3,5 veckor innan. Mötet godkände utlysningen.
2. Faställande av dagordningen
Inga kommentarer noterades.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Ordförande Rasmus Nilsson, sekreterare Tobias Croby.
4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt
rösträknare.
Mötet valde Peter Liljenberg och Carl Jaktlund.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Rasmus läste upp verksamhetsberättelsen och Peter läste upp den ekonomiska berättelsen.
6. Revisorernas berättelse
Peter läste upp revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
Behåller befintliga avgifter även för 2018/2019.
9. Val för det kommande arbetsåret av:
a. Styrelse
Förslag är att mötet väljer om sittande styrelse:
●
●
●
●

Rasmus Nilsson, ordförande
Carl Jaktlund, information
Peter Liljenberg, kassör
Henrik Söder, resor

●

Tobias Croby, sekreterare

Styelsen blev omvald.
b. 2 revisorer
Förslag: Torbjörn Axelsson och Håkan Nilsson

Befintliga revisorer blev omvalda.
c. 2 ledamöter till valberedningen
Förslag: Tobias Lewinsson och Erik Gustafsson
Befintlig valberedning blev omvald.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem
senast en vecka före årsmötet.
Inga förslag har inkommit.
11. Övriga frågor
●

●

●

Vi har i dagsläget 85 000 i fritt eget kapital. Kassör Peter Liljenberg föreslog att vi
lämnar 50 000 kvar i eget kapital och förmedlar 35 000 av överskottet till följande:
○ ○ Ö
 sters samhällsfond. Stöttar bl a unga talanger som behöver ekonomisk
hjälp för att kunna spela fotboll i Öster. Det kan handla om fotbollsskor, avgifter
till cuper etc. Årsmötet beslutade att max 20 000 av vårt överskott skjuts till
samhällsfonden.
○ ○ T
 IFO. Har 7 000 reserverat för tifo. Årsmötet beslutade att vi skjuter till 13
000 av vårt överskott till TIFO-fonden så den når 20 000.
Sören Ohlssons minne. 12 700 finns i den här fonden. Årsmötet föreslog att de här
pengarna går till Östers samhällsfond (se ovan), att East Front lägger till 17 300 och att
Sörens namn används som källa för 30 000 kr in till samhällsfonden. Rasmus stämmer
av detta med Annica Ohlsson, då den ursprungliga tanken var att de här pengarna
skulle gå till en sångbok. Efter Annicas OK så genomförs transaktionen.
Vi vill bli mer synliga på matchdagar. Årsmötet föreslår bl a reklam för bortamatcher
på skärmar samt matchprogrammet och att vårt swishnummer framgår väl synligt.
Rasmus och Carl tar upp detta vid kommande möten med Öster.

12. Mötet avslutas

Kontrollerat och justerat av Peter Liljenberg och Carl Jaktlund.

