
Protokoll: Årsmöte Fagersanna
IF den 22 februari 2004 Lokal:
Strandstadens Klubbstuga.

§ 1 Mötets öppnande.
Ordf Stefan Lundberg öppnade mötet.

§ 2 Rösträtt och mötets behöriga utlysning.
Beslut: Årsmötet var behörigt utlyst och
godkändes handuppräckning som rösträtt vid
tvistefråga.

§ 3 Fastställande av dagordning.
Utdelat förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Val av mötets ordf ,mötessekreterare och
justeringsmän för mötet.
Beslut: Ordf: Stefan Lundberg, Sekr: Per-Erik
Sjölin, Justeringsmän: Martin Johansson och
Stefan Arthursson

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för
2003.
Ordf föredrog verksamhetsberättelsen för
2003. Årsmötet godkände verksamhetsberät-
telsen.

§ 6 Resultat och balansräkning för 2003.

Ordf föredrog Resultat och Balansräkning för
2003. Årsmötet godkände Resultat och Ba-
lansräkning. Bil 1.

§ 7 Revisorernas revisionsberättelse.
Martin Johansson föredrog revisorernas revi-
sionsberättelse.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorna föreslog i revisionsberättelsen
ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutades i enlig-
het med revisornas förslag.

§  9 Verksamhetsplan och budget för 2004.
Ordf föredrog styrelsens förslag för förenings-
verksamhet och kostnads- och intäktsbudgetar
för år 2004. Årsmötet godkände presenterade
verksamhetsplan och budgetar. Bil 2.

§ 10Medlemsavgifter för år 2005.
Beslutades: Oförändrade medlemsavgifter för
år 2005.
Senior aktiv 250:-

Barn aktiv 115:-
Ungdom aktiv 165:-
Passiv medlem   75:-
Familj med barn upp tom 17 år 550:-
Ideellt arbetande tränare/ledare   75:-

§ 11 Val av ordf, styrelse och sektionernas
ledamöter.
Val av föreningens ordf för 1 år.
Stefan Lundberg.

Val av 2 ledamöter i föreningens styrelse för 2
år.
Kenneth Hansson  och Kent Sörman.

Val av ledamöter i Seniorsektionen.
Pär Larsson ordf och repr i föreningsstyrelsen,
Jan-Erik Apell, Jörgen Waltersson. Nicklas
Lundh, Marcus Hasselqvist, Kenneth Johans-
son, Ingemar Berg, Mats Hasselqvist och Mar-
tin Johansson.

Val av ledamöter i ungdomssektionen.
Pia Palmer ordf och repr i föreningsstyrelsen,
Gerd Berg, Eva Siberg, Åsa Wallin, Tommy
Mårdberg, Ulf Andersson, Stefan Waltersson,
Marita Karlsson (nyval) och Katarina Aling
(nyval).

Val av ledamöter i Motionssektionen.
Per-Erik Sjölin ordf och repr i föreningssty-
relsen, Anna-Carin Lövgren, Rolf Waltersson,
Helene Lindblad, Ingvar Aronsson, Malin
Lindberg och Susanne Waltersson.

Val av ledamöter i Fagervisektionen.
Sture Hasselqvist ordf och repr i föreningssty-
relsen, Bengt-Göran Gustavsson, Rolf Wal-
tersson, Stig Johansson, Kent Sörman, Steve
Svensk och Knut Johansen (nyval).

§ 12 Val av revisorer.
Valdes Helene Lindblad och Ann Persson.

§ 13 Val av valberedning för årsmötet 2005.
Beslutades: Sektionerna utser vardera 1 repr
till valberedningen. Representanterna utser
inom sig en ordf för valberedningen senast 1
april 2004.

§ 14 Valberedningsordf för årsmötet
2006.
Beslut: Styrelsen tar fram en kandidat i

god tid före årsmötet 2005.
§ 15 Val av ledamot och suppleant till
VFF:s representantskapsmöte.
Valdes Stefan Arthursson till ledamot och
Sture Hasselqvist till suppleant.

§ 16 Årsmötets avlutande.
Ordf  avslutade årsmötet.

Vid protokollet
Per-Erik Sjölin

Justeras Stefan Lundberg, Martin Johans-
son, Stefan Arthursson

Ola Skinnarmo
Den 24/2 var Janne Eriksson och Niklas Lund

på en föreläsning i Skövde. Vi blev inbjudna av
SISU idrottsutbildarna att lyssna på Ola Skin-
narmo en otrolig och mycket bra föreläsning om
hans äventyr på nord och sydpolen. Det var väl-
digt uppskattat bland oss som var med.

När föreläsningen var över så blev det lättare
förtäring och matchgenomgång av Gunnar
Blombäck sen gick vi tittade på

IFK Skövde – Djurgårdens IF i elitserien i
handboll vilket ju Skövde vann ganska enkelt.

SISU
Vi kommer även i år att anmäla alla styrelser

och sektioner till SISU idrottsutbildarna
För att skapa resurser till att utbilda oss för i

föreningen.
Alla träffar och möten vi har så samarbetar vi

med SISU idrottsutbildarna so är vår stora sam-
arbetspartner.

Vi kommer även att längre fram på någon ex-
tra träning ta ut någon av VFF:s barn och fot-
bollsutvecklare till Fagervi för att genomföra
några träningspass med ledare och spelare.

Tränar kick off.
I Strandstadens klubbhus den 4/4 kl.10-17.
Här skall vi försöka få ut någon från VFF och

prata barn och ungdomsfotboll rent teoretiskt
samt för att vid ett senare tillfälle köra ett prak-
tiskt pass.

Janne Eriksson
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