Protokoll fört vid årsmöte med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Onsdag 30 maj 2018 kl. 18.00-19.00
Estrad Alingsås
Närvarande: 33 medlemmar enligt bifogad närvarolista.
(Se bilaga 1 – Närvarolista)

1. Mötets öppnande
Ordförande Anders Atterling välkomnade alla till mötet och förklarade mötet för öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ken Petersson valdes till ordförande och Staffan Marklund till sekreterare för årsmötet. Ken
Peterson tackade för förtroendet att leda kvällens förhandlingar.
3. Upprop och fastställande av röstlängd
Beslutades att närvarolistan skulle ligga till grund för upprop och vid behov stämmas av mot
medlemsmatrikeln för fastställande av röstlängd.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen till mötet fastslogs på hemsidan i god tid innan och i samband med detta gjordes
även annonsering i lokalpressen. Årsmötet ansågs således vara behörigen utlyst.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.
6. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Roland Johansson och Gunilla Härnälv att jämte
årsmötets ordförande justera protokollet.
7. Fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj 2017 – 30 april 2018 har funnits tillgänglig
på kansliet några dagar innan årsmötet.
Ordförande Anders Atterling berättade om styrelsen arbete det gångna året. Anders A
redogjorde för att fokus har varit ekonomi och hur klubben skall göra ett positivt resultat.
Anders berättade att den sportsliga framgången för herrlaget varit en av de bidragande
faktorerna till att man lyckats göra ett positivt resultat. En annan del var även intäkterna från
partners som för första gången uppgått till över 7 mSEK för verksamhetsåret. Anders A
berättade även att publiksnittet sjunkit något, samtidigt som antal betalande åskådare har ökat
jämfört med tidigare år.
Anders A avslutade med att rikta ett riktigt stort tack till alla som varit med och bidragit under
året och sett till att lägga grunden för både ekonomisk och sportslig framgång.
Därefter godkändes hela verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
(Se bilaga 2 - Årsmöteshandlingar)
Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2017/18 föredrogs för årsmötet. Omsättningen
för året uppgick till 20.500tkr och det slutliga resultatet blev 582.144kr för verksamhetsåret
2017/18. Det egna kapitalet uppgår till 2.998 tkr.
Årsmötet noterade att man tyckte styrelsen gjort ett bra jobb med att få ordning på
föreningens ekonomi.

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
(Se bilaga 2 - Årsmöteshandlingar)
8. Revisorernas berättelse
Carina Fridberg läste upp revisorernas berättelse som lades till handlingarna och bifogades
protokollet.
(Se bilaga 2 - Årsmöteshandlingar)
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Enligt revisorernas rekommendation beslutade årsmötet enhälligt att fastställa resultat- och
balansräkningarna samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag presenterades inför årsmötet. Mötet beslutade enligt bifogat förslag.
(Se bilaga 3 – förslag till medlemsavgifter 2018/2019)
11. Inkomna motioner och förslag
Anders Atterling föreslog för mötet att man vill välja sammankallande i valberedningen på två
(2) år för att få ytterligare kontinuitet i arbetet. För att göra detta föreslog man ny
stadgeändring.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen från styrelsen.
12. Val av styrelse och funktionärer:
Melker Härnälv, Anna-Karin Jansson och klubbens ordförande Anders Atterling har under året
blivit utsedda av styrelsen att utgöra valberedningen.
Melker H föredrog valberedningens arbete inför mötet och deras förslag varefter följande val
gjordes där valet om ny ordföranden var enhälligt:
a) Tre ledamöter 2 år

Per Ottosson
Julia Härnälv

nyval
nyval

b) En ledamot på 1 år

Ulrica Granqvist

omval

c) Kassör 2 år

Karin Axelsson

nyval

Kvarstår 1 år:

Jan Bergerud
Rickard Fredriksson

c) Ordförande på 2 år

Anders Atterling

omval

e) Två revisorer på 1 år

Carina Friberg

omval

Lennart Andersson

omval

Stefan Freij

nyval

f) Revisorssuppleant på 1 år

g) Valberedning tre personer varav en sammankallande på 1 år:
Årsmötet beslutade att välja
Anna-Karin Jansson, 2 år (sammankallande)
Melker Härnälv, 1 år
Anders Atterling, 1 år

2

13. Val av sektionsansvariga för en tid av ett år
Årsmötet beslutade att ge styrelse i uppdrag att välja sektionsansvarig för Herrsektionen.
Mötet beslutade även att göra följande val:
a) Sektionsansvarig för damsektionen

Ulrika Granqvist

nyval

b) Sektionsansvarig för ungdomssektionen

Therese Soneson

nyval

14. Beslut om erforderligt antal ombud till VHF:s årsmöte
Beslutades att nya styrelsen får uppdraget att utse ombud att representera AHK vid VHF:s
årsmöte.
15. Årets AHK:are
Jörgen Svensson blev utsedd till årets AHK:are år 2017/18 med följande nominering:
När det blåst som snålast för AHK i en säsong med tuffa utmaningar har Du dykt upp som
gubben i lådan. Du har ställt upp i vått och torrt och många gånger bara funnits här på vårt
kansli för en kopp kaffe. Ibland hinner vi inte alltid sätta oss ner och prata, men Du förstår och
kommer igen. Du är mer uppskattad än Du antagligen anar. Tack Jörgen!
16. Avtackningar
Anders Atterling tackade av Per Ottosson som ansvarig i Damsektionen och Thomas Gideflod
som ansvarig i Ungdomssektionen.
Årsmötet tackade av följande ledamöter i styrelsen:
Jessica Carlsson, Stefan Johansson, Ragnar Udin, Staffan Marklund
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes på mötet.
18. Mötets avslutande
Årsmötets ordförande Ken Petersson tackade för äran att få vara ordförande på mötet och
kommunens enda elitförening och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande:

Staffan Marklund

Ken Petersson

Justeras:

Roland Johansson

Gunilla Härnälv
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Bilagor
1 – Närvarolista
2 – Årsmöteshandlingar
3 – Förslag till medlemsavgifter
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