Protokoll fört vid Vrigstads IF:s årsmöte måndagen den 2 december
2019 kl.19.00 på Vrigstad Värdshus. 23 medlemmar närvarande.
§ 1 Årsmötets öppnande.
Föreningens ordförande Bengt Swerlander öppnade årsmötet och hälsade samtliga
välkomna.

§ 2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastslår att mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 3 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Börje Cronvall valdes till ordförande och Namfon Haegerstam till sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt
rösträknare.
Marianne Gunnarsson och Hugo Weilund valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat och
balansräkning för 2018/2019.
En kort resumé av verksamhetsberättelse inom respektive sektioner. I år delade
damsektionen ut hela 135 000 kr till föreningen. Styrelsens hederspris gick i år till Annelie
Olofsson för sitt stora engagemang i föreningen. Vi har en liten ökning på medlemmar i
föreningen, i dagsläget totalt 464 medlemmar.
Resultatmässigt har alla våra seniorlag haft en bra säsong. Både herr och damlaget
hamnade på en femte placering i div 4 respektive div 5.

Föreningen uppvisar detta år ett negativt resultat på 82 000 kr, vilket är sämre än budgeterat.
Marknaden ger fortsatt goda överskott. Vi har haft högre kostnader och lägre intäkter än förra
året. Mycket av kostnaderna har gått till underhåll och renovering av vår anläggning.

Vädret under augustimarknaden var sämre vilket även påverkade antal besökare. Även såll
lotteriet har dragit in stora summor pengar till föreningen.
Under året har vi haft 8 ungdomslag varav 6 i seriespel. Under hösten arrangerades
Smålandsvillans Barncup där 42 lag deltog och som gav mycket goda intäkter. Något som
däremot försvinner är Sportringen cup då fokus ska läggas mer på Barncupen.
Vidare se bilaga Årsberättelse 2019

§ 7 Revisorernas berättelse över föreningens förvaltning under senaste
räkenskapsåret.
Revisorerna Mikael Richardsson och Johanna Sköld har granskat årsredovisningen,
räkenskaperna samt styrelsen förvaltning för räkenskapsåret 1 november 2018 – 31 oktober
2019. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För mer info hänvisas till resultat- och balansräkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess kassör för den tiden revisionen
avser.
Styrelsen och dess kassör beviljades ansvarsfrihet för tiden revisionen avser.

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter för 2020
Medlemsavgifterna för 2020 fastställdes. Inga förändringar sker i år då vi höjde förra året.

Medlemsavgifter 2020 (Giltighetstid 1 jan-dec 2020)
Stödmedlem

200,-

Ledare / Sektionsmedlemmar

100,-

Barngympa / fotbollsskolan födda 2012 - 2017

400,-

Fotboll födda 2008 - 2011

700,-

Fotboll och motion födda 2005 - 2007

800,-

Motion födda 2004 och tidigare

800,-

Fotboll födda 2004 och äldre

1400,-

Familjekort:
Max per familj med barn födda t.o.m 2005

1500,-

Max per familj med barn födda t.o.m 2001

2500,-

För deltagare i endast motionsgrupperna finns alternativet att betala terminsvis
Styrka/Kondition, Volleyboll

400,-/termin

Barngympan

200,-/termin

§ 10 Val av:
a, föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Svante Stenervik valdes till föreningens ordförande för en tid av ett år.

b, Ledamöt i styrelsen för en tid av två år.
Namfon Haegerstam, Martina Lindman och Jan Johansson omvaldes för en tid av två år och
Emma Fallgren och Mohammad Awad nyvaldes för en tid på ett år.
Kvarstår ytterligare ett år gör Ulf Arvidsson

c, suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
Anders Sandin och Peter Johansson valdes till suppleant i styrelsen.

d, två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
Mikael Richardsson och Johanna Sköld valdes till revisorer och Olle Hägerström till
suppleant.

e, tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Börje Cronwall och Emelie Lindblad valdes till valberedningen. 1 vakant, styrelsen får även i
uppgift att utse minst 1 till.

f, beslut om erforderligt antal ombud till Smålands Distriktsförbunds möten.
2 personer.

§ 11 Val av:
a, Herrfotbollssektion
Jimmy Jonsson (sammankallande), Gillis Almkvist, Arvid Stenervik, Hugo Weilund, Anders
Lund, Ulf Arvidsson och Niklas Macaulay.
b, Damfotbollssektion
Tyra Stenervik, Elin Andersson, Fredrik Bodefält och Svante Stenervik.
c, Ungdomssektion
Andreas Hördegård (sammankallande), Magnus Thor, Olof Karlsson, Pierre Söderström och
Mikael Hallin.
d, Motionssektion
Frida Sjölin-Pettersson, Katarina Carlsson och Namfon Haegerstam.

e, Damsektionsstyrelse
Marianne Gunnarsson (sammankallande), Monica Stenervik, Linda Bodefält, Catarina
Larsson, Malin Gunnarsson och Anna Ahlstrand.
f, Anläggningskommitté
Andreas Hördegård (sammankallande), Arvid Stenervik, Isak Lund, Olof Karlsson, Adam
Petersson, Khaled Awad, Ali Awad, Rolf Karlsson.
g, Marknadskommitté
Peter Svensson (sammankallande) Annelie Olofsson, Niclas Classon, Christian Johansson,
Per-Olof Lindblad, Lars-Gunnar Johansson, Bengt Swerlander och Karl-Johan Gustafsson.
h, Ansvariga aktivitetsstöd
Annelie Olofsson och Bengt Swerlander
i, Klipparkivarie
Erland Lindblad
j, Historikkommitté
Mirjam Lindblad (sammankallande) och Börje Cronvall.
k, Medlemsansvariga
Annelie Olofsson och Mirjam Lindblad (sammankallande)
l, Elljusspårkommitté
Torbjörn Andersson (sammankallande), Dan Andersson och Tomas Lundgren.
m, Lotteriansvariga (Såll)
Marita Borkowski (sammankallande) Susann Olofsson, Britt Marie Broman, Marian Thor, 2
vakant.
n, PR-ansvariga
Ulf Arvidsson (sammankallande), Jan Johansson, Sigge Johansson, Annelie Olofsson och
Lars Lundberg.

§ 12 Övriga Frågor:

a) Renovering
Anders Sandin som ingår i renoveringsgruppen visar lite hur långt arbetet med
renoveringen kommit. Allt beräknas stå klart 1 april 2020. Diskussion förs kring hur de
olika utrymmen ska anpassas och flyttas för bästa resultat. Årsmötet beslutar att
diskussionen bör föras vidare inom renoveringsgruppen av de berörda parterna efter
årsmötet.

b) Diskussion förs om föreningens stadgar. Vi är överens om att den behöver förnyas
och Bengt Swerlander åtar sig att förnya denna.

c) Värdshuscupen
Den 17-19 januari anordnas Vrigstad Värdshus Cup. Lite problem med duschar och
omklädningsrum då Tallåsen är under renovering. Vrigstad Värdshus genom Svante
Stenervik öppnar upp för möjligheter till dusch och ombyte på hotellets lokaler.

§ 13 Avslutning och servering av smörgåstårta och kaffe.
Ordförande Bengt tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.

Namfon Haegerstam
Sekreterare

Börje Cronvall
Ordförande

Justeras

Justeras

Marianne Gunnarsson

Hugo Weilund

