Protokoll fört vid Vrigstads IF:s årsmöte måndagen den 5 december
2016 kl.19.00 på Tallåsen. 20 medlemmar närvarande.
§ 1 Årsmötets öppnande.
Föreningens ordförande Bengt Swerlander öppnade årsmötet och hälsade samtliga
välkomna.

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

§ 3 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Börje Cronwall 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 Tomas Claesson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 6 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat och
balansräkning för 2015/2016.
Bengt Swerlander gjorde en resumé av verksamhetsberättelse. 520 personer har löst
medlemsavgift vilket glädjande nog även är en ökning detta år. Resultatmässigt har våra
seniorlag haft en fantastisk säsong. Herrlaget vann div 4 NV och utvecklingslaget vann serie
Utv B Vetlanda.

Vårt damlag var också först seriesegrare i div 4 Nässjö men fråntogs senare seriesegern då
tabellen fick göras om pga. Otillåtna spelare i sista matchen mellan Eksjö och
Forserum/LSSK. Dessutom vann herrveteranlaget DM. VIF-dagen hölls den 22 oktober i
sporthallen.

Damsektionen hade i sedvanlig ordning jobbat hårt under året och kunde därför under dagen
dela ut hela 95 000 kronor till föreningen. Marianne Gunnarsson berättar att hon är väldigt
tacksam för arbete som föräldrarna lägger ner på kioskförsäljningen. Årets hederspris gick till
Svante Stenervik för sitt stora och uppskattade engagemang som ledare i föreningen.
Anläggningen har denna säsong skötts mycket bra av Khaled och Ahmad Maskoum, som via
oss haft en praktikplats hos oss under sex månader. Vi har ett mycket väl fungerande kansli
tack vare Annelie Olofssons fina arbetsinsats. Under året har vi färdigställt ett nytt domarrum,
samt tillverkat två avbytarbås till vår B-plan. I juli erbjöd vi drop-in fotboll till
sommarlovslediga svenska och nysvenska ungdomar.

Fotbollssektionen vill tacka ledarstaben med Adnan i spets som sett till att med både
skicklighet och hårt jobb få fram en vinnarmentalitet, bra spel och inte minst en fantastisk
sammanhållning. Tack alla som ställt upp som funktionärer på hemmamatcherna.

Aldrig förr har Vrigstad IF haft så många aktiva barn i ungdomsverksamheten. 180 barn som
en eller flera gånger i veckan väljer att komma upp till Tallåsen för att spela fotboll. Under
året har vi haft sex ungdomslag i seriespel. Utöver det har vi haft F08, P07 och
fotbollsskolan.

Även detta år har bjudit på två mycket bra marknader. Vädret har varit toppen, mycket
knallar och jättebra uppslutning av medlemmar som funktionärer vilket i sin tur bidragit till ett
bra resultat. Uppskattningsvis har det varit ca 15 000 besökare/marknad under 2016.

I övrigt hänvisas till respektive sektioners verksamhetsberättelser.

Ulf Arvidsson sammanfattar kort om resultat och balansräkning. Vi ligger ca 50 000 sämre än
budget och orsaken är större ungdomsverksamhet med fler lag. Man har budgeterat bättre
på marknaden. Vi har under 2016 investerat mycket på anläggningen.

§ 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 2015 – 31 oktober
2016. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Mikael läste upp
revisionsberättelsen.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess kassör för den tiden revisionen
avser.

Styrelsen och dess kassör beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter för 2017
Medlemsavgifterna för 2017 fastställdes enligt styrelsens förslag:
Medlemsavgifter 2017 (Giltighetstid 1 jan-dec 2017)
Aktiva fotboll och motion 0-8 år (födda 2009 och senare)

400,-

Aktiva fotboll (inkl gubbafotboll) och motion 9 år och äldre
(födda 2008 och tidigare)

700,-

För Seniorfotbollen tillkommer träningsavgift
(födda 2001 och tidigare)

600,-

Ledare

100,-

Stödmedlemmar, sektionsmedlemmar och boulespelare

200,-

FAMILJEKORT fotboll och motion

1 400,-

(Barn födda t.o.m 1998 och föräldrar boende på samma adress)

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

350,-/termin

Enstaka gånger

40,-/gång

Barngympan

200,-/termin

Enstaka gånger

20,-/gång

§ 10 Val av:
a, föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Bengt Swerlander valdes till föreningens ordförande ytterligare ett år.
b, tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Nyval för två år är Ulf Arvidsson och Peter Svensson samt en vakant.
Nyval för ett år Anders Sandin
Kvarstår ytterligare ett år gör Martina Lindman och Namfon Haegerstam som vid förra
årsmötet valdes på två år.
c, tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
Peter Johansson, Tomas Classon och Magnus Maars valdes till suppleanter 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.
3 vakant, styrelsen får i uppgift att utse tre nya.
f, beslut om erforderligt antal ombud till Smålands Distriktsförbunds möten.
2 personer
§ 11 Val av:
a, Herrfotbollssektion
Svante Stenervik (sammankallande) ,Gillis Almkvist, Peter Johansson, Ove Krieg, Adnan
Kahrimanovic och Jimmy Jonsson.
b, Damfotbollssektion
Sanna Svensson (sammankallande), Mirjam Lindblad, Martina Lindman, Anders Lund, Jan
Lindblad. vakant- tränare.
c, Ungdomssektion
Johan Sjögren (sammankallande), Magnus Thor, Göran Fyhrlund, Andreas Hördegård,
Johanna Sköld och Caroline Ceder.
d, Motionssektion
Johanna Sköld (sammankallande), Rolf Karlsson, Frida Sjölin-Pettersson och May
Andersson.
e, Damsektionsstyrelse
Gudrun Johansson (sammankallande), Marianne Gunnarsson, Mia Melin, Monica Stenervik,
Linda Bodefält, Catarina Larsson, Malin Gunnarsson, Lise Ulldahl, Annelie Ekdahl och Anna
Ahlstrand.

f, Anläggningskommitté
Peter Svensson (sammankallande), Sune Johansson, Peter Lindberg, Gillis Almkvist, Tomas
Classon och Lars-Ove Carlsson.
g, Marknadskommitté
Annelie Olofsson, Ulf Johansson, Niclas Classon, Christian Johansson, Per-Olof Lindblad.
Lars Gunnar Johansson. 1 vakant.
h, Ansvariga aktivitetsstöd
Annelie Olofsson och Bengt Swerlander
i, Klipparkivarie
Erland Lindblad
j, Historikkommitté
Mirjam Lindblad (sammankallande), Göran Lindblad, Erland Lindblad och Börje Cronvall.
k, Medlemsansvariga
Annelie Olofsson och Sofia Lindblad
l, Elljusspårkommitté
Torbjörn Andersson (sammankallande), Dan Andersson, Tomas Lundgren och Jenny
Almkvist.
m, Lotteriansvariga (Jotoslotteri och Såll)
Marita Borkowski (sammankallande), Johanna Sköld, Svante Stenervik, Rolf Karlsson,
Susann Olofsson och Annica Johansson.
n, PR-ansvariga
Marita Borkowski (sammankallande), Ulf Arvidsson, Bengt Swerlander, Jan Johansson,
Sigge Johansson och Lars Lundberg.
§ 12 Övriga Frågor:
Renovering av omklädningsrum
Styrelsen har beslutat att avvakta med renoveringen till hösten 2017. Vi ska försöka få in en
bidragsansökan i god tid då det är mycket pengar det handlar om.
a) Föreningskonferens
Vi diskuterar om att det var längesen en sådan ägde rum och att det nu var dags igen.
Frågan om var och vad lyfts till styrelsen som tar med frågan till nästa styrelsemöte som äger
rum i januari.
b) Skräp bakom skjulet vid marknadsplatsen
Ett behov av rejäl städning och röjning behövs. Vi diskuterar vidare om detta vid nästa
styrelsemöte. Vi pratade även om att köpa en kärra för att smidigt kunna transportera bort
avfall och skräp från tallåsen. Även denna fråga tas upp vid nästa styrelsmöte.

c) Värdshuscupen
Gillis informerar att det i dagsläge är 21 lag anmälda och att det i år är 25 årsjubileum för
cupen. Cupen äger rum 20-22 januari 2017 i Vrigstad sporthall.

d) Fotbollsplanen
Vi är mycket nöjda med skötseln av planerna. Vaktmästarna och alla som engagerat sig har
gjort ett bra jobb för att hålla planerna i toppskick.
f) Högtalare a-plan
Det är dåligt ljud från högtalaren. Styrelsen tar på sig att rikta dessa så att ljudet hörs bättre
mot publiken.

§ 13 Avslutning och servering av smörgåstårta och kaffe.
Andreas Hördegård och Britt-Marie Broman (som ej kunde närvara) avtackades med en
blomma för sina år i styrelsen. Ordförande Bengt tackade samtliga för visat intresse och
avslutade mötet.
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