
 

   
 

Årsmöte i Linköping Judo 20170312 
Närvarande: Christian Ulman, Karin Ahl, Jonas Räntilä, Lars Karlsson, Anna Petersson, Kristin Räntilä, Kyra 

Petersson, Moa Tegnegård, Ulf Räntilä, Maria Räntilä, Henrik Carlqvist, Mårten Isaksson, Tomas Tegnegård, 

Mats Sundin, Alberth Karlsson och Malin Lovang. 

§ 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet. 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Jonas Räntilä valdes till ordförande för mötet och Malin Lovang valdes till sekreterare för 

mötet. 

§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Lars Karlsson och Mårten Isaksson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§ 4. Mötet har utlysts på rätt sätt. 

Mötet godkände kallelseförfarandet. 

§ 5. Godkännande av dagordningen. 

Mötet godkände dagordningen. 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret. 

Jonas Räntilä presenterade verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen. Han 

förklarade bland annat att kostnaderna för utbildning. De utbildningar som klubben har 

sponsrat har vi redan på förhand vetat att vi får tillbaka pengar för från Idrottslyftet. De 

kostnader vi haft på 18000 kr har därför till största del återkommit genom 14000 kr från 

Idrottlyftet. De kvarvarande kostnaderna på 4000 kr kommer av att Idrottlyftet inte bidrar 

till boende och resor. 

§ 7. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

/räkenskapsåret. 

Jonas Räntilä presenterade det som revisor Jörgen Gustafsson skrivit i revisorns 

godkännande av förvaltningen. 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

Mötet beviljade ansvarsfrihet. 

§ 9. Fastställande av maximala avgifter för verksamhetsåret. 

Mötet fastställde 1100 kr för vuxna, 950 kr för barn, 800 kr för minijudo och pensionärer, 

700 kr för funkisjudo samt 2050 kr i familjeavgift. 

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetförslag kommande 

verksamhets- räkenskapsåret. 

Jonas Räntilä presenterade verksamhetsplanen och budgetförslaget och mötet godkände 

dem. 

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

Styrelsen har lagt en motion om att arvodera kassörsposten med 5000 kr per år. Mötet 

godkände motionen. 

§ 12. Val av: 

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år 

Mötet valde Jonas Räntilä. 

b. Föreningens sekreterare för en tid av 2 år (sekreterare ojämna år, kassör jämna år) 



 

   
 

Mötet valde till kassör Anette Räntilä för ett år (fyllnadsval efter Karin Ahl) och till 

sekreterare Malin Lovang valdes till sekreterare för två år. 

c. Minst 2 övriga ledamöter för en tid av 2år (varje år) 

Mötet valde till ledamöter för två år Tommy Peresin, Emil Sandgren, Anna Petersson och 

Linus Narby samt Tomas Tegnegård för ett år (fyllnadsval efter Martin Bruck). 

d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år 

Mötet valde Jörgen Gustavsson till revisor samt Leif Kanebrant till revisorsuppleant. 

e. 2 ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en utses till sammankallande 

Mötet valde Henrik Carlqvist (sammankallande) och Alberth Karlsson. 

f. Ombud till SF och SDF- möten 

Väljs på konstituerande styrelsemötet. 

g. Firmatecknare 

Mötet beslutade att ordförande Jonas Räntilä, kassör Anette Räntilä och Lars Karlsson att 

var för sig vara behöriga firmatecknare. 

h. Representant i Föreningsalliansen och beslut om deltagande i densamma  
Mötet beslutar att Linköping Judo skall delta i Föreningsalliansen och delegerar till 

styrelsen att utse en representant i Föreningsalliansen. 

§ 13. Övriga frågor. 

Mötet hade inga övriga frågor. 

§ 14. Mötets avslutande. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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Mårten Isaksson   Ort & datum 


