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Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö

Aktuella styrelsens närvaro

Namn Roll Närvaro

Rasmus Nilsson Ordförande Nej

Carl Jaktlund Information

Peter Liljenberg Kassör

Elin Svensson Sekreterare

£1 Årsmötets öppnande
Tobias Croby öppnade mötet.

£2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet utlystes till 2022-04-25 via artikel på hemsida och sociala medier publicerad
2022-04-11 (14 dagar innan årsmötet enligt föreningens stadgar). Tid och plats
kompletterad vid senare tillfälle. Mötet fann att årsmötet var korrekt utlysts.

£3 Fastställande av dagordningen
Inga synpunkter på dagordningen framfördes.

£4 Val ordförande samt sekreterare för mötet
Andreas Johansson - Ordförande
Tobias Croby - Sekreterare

£5 Val av justeringsmän samt rösträknare
Marcus Malmström - Justeringsman
Christoffer Jönsson - Justeringsman
Elin Svensson - Rösträknare

 C
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Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö

£6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningen kom upp i 456 medlemmar och anordnade 2 resor. Sörens minnesfond blev
äntligen av, mycket uppskattad. Vi gjorde även förändringar i medlems och resehantering
vilket har varit lite kämpigt men börjar nu falla på plats.

£7 Revisorernas berättelse
Tobias Levinsson läste upp revisorernas berättelse. Sammanfattningsvis finns inget att
anmärka på.

£8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja.

£9 Fastställande av medlemsavgifter
Nuvarande avgifter behålls.

£10 Val för det kommande arbetsåret av:

Styrelse

Namn Roll

Elin Svensson Ordförande
(tidigare ledamot)

Emma Berggren Kassör (nyval)

Andreas Johansson Marknad (nyval)

Carl Jaktlund Information (omval)

Tobias Croby Sekreterare (nyval)
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Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö

Revisorer

Namn Roll

Peter Liljenberg Sammankallande

Håkan Nilsson

Valberedning

Namn Roll

Tobias Levinsson Sammankallande

Erik Gustafsson

£11 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till
styrelsen av medlem senast en vecka före årsmötet
Inga förslag har inkommit.

£12 Övriga frågor
Christoffer frågar om trumma. Carl Jaktlund säger att trumman finns kvar. Alla i mötet är
överens om att trumman ska användas framöver.

Marcus Malmströms pub/restaurang (Slainte) erbjuder billigare öl och mat för medlemmar.
Förslag om att erbjudandet endast ska gälla fullt betalande medlemmar (ej för
stödmedlemmar). Slainte kommer att visa alla Östers bortamatcher (utom på söndagar då
puben är stängd). East Front och Marcus är överens om att ett samarbete ska inledas.

£13 Mötet avslutas
Andreas Johansson avslutade mötet.
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Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö

Underskrifter

Mötesordförande Mötessekreterare
Andreas Johansson Tobias Croby

Justerare Justerare
Marcus Malmström Christoffer Jönsson
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Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö


Aktuella styrelsens närvaro


Namn Roll Närvaro


Rasmus Nilsson Ordförande Nej


Carl Jaktlund Information


Peter Liljenberg Kassör


Elin Svensson Sekreterare


£1 Årsmötets öppnande
Tobias Croby öppnade mötet.


£2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet utlystes till 2022-04-25 via artikel på hemsida och sociala medier publicerad
2022-04-11 (14 dagar innan årsmötet enligt föreningens stadgar). Tid och plats
kompletterad vid senare tillfälle. Mötet fann att årsmötet var korrekt utlysts.


£3 Fastställande av dagordningen
Inga synpunkter på dagordningen framfördes.


£4 Val ordförande samt sekreterare för mötet
Andreas Johansson - Ordförande
Tobias Croby - Sekreterare


£5 Val av justeringsmän samt rösträknare
Marcus Malmström - Justeringsman
Christoffer Jönsson - Justeringsman
Elin Svensson - Rösträknare







Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö


£6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningen kom upp i 456 medlemmar och anordnade 2 resor. Sörens minnesfond blev
äntligen av, mycket uppskattad. Vi gjorde även förändringar i medlems och resehantering
vilket har varit lite kämpigt men börjar nu falla på plats.


£7 Revisorernas berättelse
Tobias Levinsson läste upp revisorernas berättelse. Sammanfattningsvis finns inget att
anmärka på.


£8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja.


£9 Fastställande av medlemsavgifter
Nuvarande avgifter behålls.


£10 Val för det kommande arbetsåret av:


Styrelse


Namn Roll


Elin Svensson Ordförande
(tidigare ledamot)


Emma Berggren Kassör (nyval)


Andreas Johansson Marknad (nyval)


Carl Jaktlund Information (omval)


Tobias Croby Sekreterare (nyval)







Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö


Revisorer


Namn Roll


Peter Liljenberg Sammankallande


Håkan Nilsson


Valberedning


Namn Roll


Tobias Levinsson Sammankallande


Erik Gustafsson


£11 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till
styrelsen av medlem senast en vecka före årsmötet
Inga förslag har inkommit.


£12 Övriga frågor
Christoffer frågar om trumma. Carl Jaktlund säger att trumman finns kvar. Alla i mötet är
överens om att trumman ska användas framöver.


Marcus Malmströms pub/restaurang (Slainte) erbjuder billigare öl och mat för medlemmar.
Förslag om att erbjudandet endast ska gälla fullt betalande medlemmar (ej för
stödmedlemmar). Slainte kommer att visa alla Östers bortamatcher (utom på söndagar då
puben är stängd). East Front och Marcus är överens om att ett samarbete ska inledas.


£13 Mötet avslutas
Andreas Johansson avslutade mötet.







Årsmötesprotokoll
Föreningens namn: East Front
Organisationsnummer: 80 24 64 - 6922
Datum: 2022-04-25
Plats: Visma Arena, Växjö


Underskrifter


Mötesordförande Mötessekreterare
Andreas Johansson Tobias Croby


Justerare Justerare
Marcus Malmström Christoffer Jönsson
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