
Årsmötesprotokoll 2021 

 

Protokoll fört vid Årsmöte nr 125 för Eskilstuna GUIF och årsmöte 

nr 2 för HK Guifpojkarna. 

Tid            Onsdag den 16 juni 2021, 18:00 – 19:00 
Plats          På grund av Coronapandemin sker årsmötet digitalt. 

                 Dagordning 

                Mötets öppnande 
§ 1 Ordförande Mats Bengtsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade båda årsmötena 

för öppnade. 

                Utmärkelser och Stipendier 
Guif Veteranernas har under pandemin inte utsett några stipendiater. 

§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet 

 Röstlängd föreslogs fastställd att utgöra de närvarade 23 registrerade medlemmarna. 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 3  Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Kallelse har följt stadgeenligt och skett genom anslag på Guifs hemsida 2 juni i sociala 

medier, samt e-postutskick 20 maj till samtliga medlemmar 

Årsmötets behöriga utlysande godkändes. 

§ 4  Fastställande av föredragningslista 

Föreslagen föredragningslista fastställdes och godkändes. 

§ 5 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande för mötet valdes Kjell Hasslert och till 

sekreterare för mötet valdes Monica Jonsson. 
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§ 5B Till protokolljusterare jämte ordförande samt tillika rösträknare valdes  
 Ingrid Nilsson och Patrik Östling. 

 

§ 6A Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  

Ordförande Mats Bengtsson kommenterade den framlagda verksamhetsberättelsen, 

Mats tackade den förra styrelsen för genomförd organisationsöversyn och de stora 

kostnadsbesparingar som det medfört. Detta har skapat förutsättningar för den styrelse 

som tillträdde förra årsmötet att driva föreningens administration och kansliverksamhet 

på ett kostnadseffektivt sätt. 

Mats påtalade också vikten av alla stöd som med Monicas hjälp genom ansökan 

beviljats och räddat föreningen ekonomiskt. Det gäller stöd från Riksidrottsförbundet, 

Svensk Elithandboll, Eskilstuna kommun och Tillväxtverket. 

Mats riktade också ett stort tack till sponsorer som visat att de uppskattar och tror på 

GUIF:s verksamhet genom sina generösa stöd. 

Verksamhetsberättelsen lades efter denna kommentar med ett godkännande 

till handlingarna. 

§ 6B Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för det    

senaste räkenskapsåret. 
Den av styrelsen framtagna förvaltningsberättelsen, balans- och resultaträkning gicks 

igenom. Glädjande kan konstateras att det negativa egna kapitalet är återställt och att 

likviditeten är god. 

Mötesdeltagarna godkände berättelsen och fastställde resultat- och                

balansräkningen. 

§ 7            Revisorernas berättelse. 
                     Revisorernas rena berättelse presenterades digitalt i årsmöteshandlingarna. 

                     Revisorerna föreslår årsmötet fastställa framtagen förvaltningsberättelse och bevilja     

                     styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den period som revisionen avser. 

Därmed lades revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. I 

denna fråga får styrelsens ledamöter inte delta i omröstningen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med 

revisorernas förslag. 

§ 9  Fastställande av medlemsavgifter. 
 Styrelsen föreslår inga förändringar av gällande medlemsavgifter 400:-. 

 

                  Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 10          Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
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Ordförande kommenterade kort att någon ny verksamhetsplan inte är framtagen men att vi 

arbetar med framtagande av en strategiplan som ska omfatta såväl verksamhet som 

styrelsearbete. Ansvarig för framtagandet av planen är styrelseledamot Sofia Larsson. 

Föreslagen budget presenterades och ett litet positivt resultat förväntas, däremot har inga 

statliga bidrag budgeterats då inga beslut om förnyade möjligheter till ansökningar finns. 

Ordet lämnades fritt och med klargörande på någon kort enstaka fråga lades budget till 

handlingarna för beslut. 

Årsmötet beslutade i enlighet med det presenterade förslaget och antog därmed 

föreslagen budget.  

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Inga motioner fanns att behandla. 

 

§ 12 Val av: 
a/ föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år. 

Årsmötet beslutade att välja Mats Bengtsson till föreningens och styrelsens 

ordförande för en tid av ett år. 

b:1/ tre ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. 

Årsmötet beslutade att välja till styrelseledamöter för en tid av två år; 

Lars Bergkvist, omval. 

Therese Grubjer Jacobsson nyval. 

Cecilia Vestman, nyval. 

 
b:2/  ledamöter för en tid av ett (1) år 

Årsmötet beslutade att välja till styrelseledamot för en tid av ett år; 

Monica Jonsson, omval 
 

Från tidigare årsmöte har Jessica Dickfors, Robert Österhall, Sofia Larsson och Per Eriksson  

ett år kvar av mandatperioden. 

c/ suppleanter i styrelsen för en tid av två (2) år med angiven turordning 

Mötet beslutade att Mats Johansson väljs som suppleant i styrelsen. 

d/ två revisorer för en tid av ett (l) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta.  
Valberedningen föreslår Mazars revisionsbyrå, Martin Dagermark och Kristina Ahlstrand 

båda auktoriserade revisorer. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

e/ fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett (l) år av vilka en skall utses till 

sammankallande. 

Årsmötet valde Pär Eriksson, Patrik Wikström, Susanna Hodin och Matilde 

Stavehaug på en tid av ett år med Pär Eriksson som sammankallande. 
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 13 Avslutning 

Mötets ordförande Kjell Hasslert tackade för förtroendet som ordförande och lämnade 

över ordet till Mats Bengtsson. Mats tackade Kjell som varit en av de starkt drivande 

krafterna i den genomförda organisationsförändringen i föreningen men tyvärr valt att 

lämna Guifs styrelse i och med detta årsmöte. Mats tackade också för förtroendet som 

ordförande kommande år. 

På frågan när årsmötesprotokollet finns på hemsidan meddelades att målet är publicering 

1 augusti. 

Med detta förklarade ordförande de båda årsmötena för avslutade. 

 

Justeras 
 

 

Monica Jonsson   Kjell Hasslert 

Sekreterare för mötet   Ordförande för årsmötet 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

Patrik Östling          Ingrid Nilsson                                    
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