
Protokoll fört vid årsmöte med Ödenäs 
Idrottsförening 2019-03-30 - Ödenäs, Tallåsen 17:00 
 

 

 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Bengt Oskarsson hälsade välkommen och förklarade 
mötet öppnat 
 

2. Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning föredrogs av Bengt Oskarsson och godkändes av 
årsmötet. 
 

3. Val av mötesordförande 
Till ordförande för mötet valdes Anton Oskarsson. 
 

4. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Edvard Eriksson. 
 

5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
Erik Gustafsson och Håkan Johnsson valdes att justera protokollet. 
 

6. Årsmötets utlysande 
Bengt Oskarsson meddelade att årsmötet har annonserats i Alingsås tidning 3 
veckor före årsmötet och att man även pålyst genom utskick i byns brevlådor. 
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Anton Oskarsson läste upp föreningens verksamhetsberättelse för 
kalenderåret 2018. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 

8. Styrelsens årsredovisning 
Martin Liungman föredrog kassarapporten. 
Balansen vid verksamhetsårets början var 349 202,73 SEK och balansen vid 
verksamhetsåret slut var 369 572,06 SEK 
Föreningen har under året gått med vinst på cirka 20 000 SEK. Detta tack vare 
anläggningsbidrag på närmare 40 000 SEK som ett resultat av 
ungdomsverksamheten. Gå på tur har under året genererat en vinst på 25 500 
SEK och boulen gick under året plus med 10 000 SEK. De största utgifterna 
för föreningen har under året varit Tallåsen där de största posterna varit 
kostnader för el och drift. I driftskostnader ingår bland annat sophämtning, 
städning, snöskottning och arrende. Föreningen har under året haft 147 
medlemmar. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen samt fastställa 
resultat- och balansräkning. 

 

9. Revisorernas årsberättelse 
Jenny Svartholm föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018. 
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10. Fråga om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2018. 
 

11. Val av ordförande 
Årsmötet beslutade att välja Bengt Oskarsson till ordförande för 2019. 

 

12. Val av vice ordförande 
Årsmötet beslutade att välja Mikael Edqvist till vice ordförande för 2019. 
 

13. Val av ledamöter 
Årsmötet beslutade att till övriga ledamöter i föreningens styrelse 2019 välja: 
Martin Liungman 
Fredrik Gustafsson 
Anton Oskarsson 
Monika Sörell 
Edvard Eriksson 
Bo-Göte Palmqvist 
 

14. Val av revisorer 
Årsmötet beslutade att till revisorer välja: 
Jenny Svartholm 
Stig Svensson 
Ronny Eriksson (suppleant) 
 

15. Val till sektionerna 
Årsmötet beslutade att hänskjuta val och tillsättning av föreningens sektioner 
till den nyvalda styrelsen. 
 

16. Val av uthyrningsansvarig 
Årsmötet beslutade att hänskjuta val av uthyrningsansvarig till den nyvalda 
styrelsen. Årsmötet gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att se över 
uthyrningen av Tallåsen i form av bokningssystem och kostnader för att hyra. 
  

17. Val av firmatecknare 
Årsmötet beslutade att ordförande Bengt Oskarsson 590803-5917, vice 
ordförande Mikael Edqvist 681019-5518 och kassör Martin Liungman 760224-
3532 har rätt att var för sig teckna firman. 
 

18. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att till valberedning välja: 
Emil Lundgren 
Ronny Eriksson 

 

19. Fastställande av medlemsavgifter 
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Årsmötet beslutade att fastställa medlems- samt bastuavgifterna för 2020 i 
enlighet med tidigare år. Medlemsavgiften för vuxen medlem till 200 SEK för 
aktiv och 100 SEK för passiv. Medlemsavgiften för barn till 100 SEK för aktiv 
och 50 SEK för passiv. Bastuavgiften till 250 SEK per år eller 20 SEK per 
tillfälle. Årsmötet gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att under året se över 
kostnadsnivåerna vid uthyrning av Tallåsen. 

 

20. Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit.  
 

21. Övriga frågor 
Håkan Johnsson frågade om sista dag för justerat protokoll samt hur arbetet 
med värmesystemet fortskrider. Årsmötet beslutade att sista dag för justering 
av protokollet är lördagen den 13e april. Fredrik Gustafsson berättade att 
Vårgårda VVS har fått i uppdrag att borra och installera det nya 
värmesystemet. Det som har dragit ut på tiden är godkännande från 
kommunen då de kräver tillåtelse från de närmaste grannarna innan 
klartecken för borrning ges. Arbetet förväntas vara klart innan vintern.  
 
Bo-Göte Palmqvist frågade om arrendeavtalet. Martin Liungman svarade att 
ett nytt arrendeavtal skrevs på förra året. Avtalet är på 5 eller 7 år och mot en 
avgift på 11 000 SEK/år. Håkan Johnsson frågade om styrelsen övervägt att 
köpa tomten. Martin Liungman svarade att frågan tagits upp i styrelsen tidigare 
men att man då inte vågat ta den ekonomiska risken.  
 
Eva Gustafsson önskade få protokollet tillgängligt via hemsidan. Detta 
godkändes av årsmötet.  
 

22. Mötets avslutande 
Mötesordförande Anton Oskarsson tackade för visat intresse och förklarade 

mötet avslutat. 

 

 

…………………………………  …………………………………. 

Edvard Eriksson, Sekreterare  Anton Oskarsson, Mötesordförande 

 

 

Justerat: 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

Håkan Johnsson   Erik Gustafsson 


