
 

Protokoll fört vid Årsmöte med Grästorps Ishockeyklubb 

Måndag 7 juni 2021 

 

 §1. Mötet öppnas 
 Klubbens ordförande, Morten Johansen, hälsade välkommen och förklarade mötet 
 öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Till ordförande för mötet utsågs,  klubbens Hedersordförande, Claes Eriksson  och till 
 sekreterare utsågs  Marita Andersson. 
 
§ 3. Val av justeringspersoner 
 Till justeringspersoner utsågs Gösta Ekblad och Nency Johansson. 
 
§ 4. Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 5. Mötets behörighet 
 Kallelse till Årsmötet har skett genom annons i Nya Lidköpings Tidning, via 
 klubbens sociala medier såsom hemsida, facebook och instagram. 
 
§ 6. Föredragning av klubbens verksamhet 
 Verksamhets- & förvaltningsberättelsen, som fanns utlagd, godkändes. 
 
§ 7. Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen, som även den fanns utlagd, godkändes. 
 
§ 8. Styrelsens ansvarsfrihet 
 På revisorernas förslag beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna 
 verksamhetsåret.  
 
§ 9. Fastställande av budget inför det kommande verksamhetsåret 2021/2022. 
 Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för kommande verksamhetsår. 
 
§ 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2022/2023 
 Årsmötet godkände förslaget om att behålla samma medlemsavgifter för 2022/2023. 
 
§ 11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner 
 Inga inkomna motioner förelåg. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 12. Val inför säsongen 2021/2022 
 a/  Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 
 Till klubbens ledamötet valdes Marita Andersson (omval)  och 
 Christer Johansson (omval) 
 
 b/ Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år 
 Till klubbens styrelsesuppleant valdes Joakim Bender (omval) 
 
 c/ Val av en revisor (jämte auktoriserad revisor)  för en tid av ett år 
 Till klubbens revisor valdes Anders Holgersson (omval) 
 
 d/ Val av valberedning för en tid av ett år 
 Årsmötet valde Malin Franzon, som även är sammankallande, Håkan Sparlund och
 Stefan Andersson. 
 Klubbens styrelse fick i uppdrag av Årsmötet att rekrytera fler och yngre ledamöter till 
 valberedningen. 
 
§ 13. Övriga frågor 
 Årsmötet diskuterade frågan om affischering vid infarterna till Grästorp. 
 Styrelsen fick i uppdrag att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 14. Mötet avslutas 
 Claes Eriksson avslutade mötet genom att tacka för visat intresse samt önskade 
 klubben Lycka Till i dess fortsatta arbete. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. ……………………………………………………… 
Claes Eriksson / mötesordförande Marita Andersson / sekreterare 
 
 
                                                           Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………….. ……………………………………………………….  
Gösta Ekblad   Nency Johansson 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  



  


