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Protokoll från styrelsemötet 230119 
 

Start kl 18.00 avslutades kl. 19.15 

Deltagare: ordinarie: Hans, Stigge, Jenny, Ida, Lars; Suppleanter: Per 
och Amos. Peter och Christer (valberedning), Annette (revisor) samt 
Noah (matchboxare) 

Dessutom kallade: Annette och Sonja (revisorer), Christer och Peter 
(valberedning)  
 
Det går även att delta på följande ZOOM-länk: 
https://us02web.zoom.us/j/7542451549?pwd=RGxnUnAxOU9POTFQVXNySDNVRklVUT09 
------------------- 
Om inte denna fungerar är adressen: https://us02web.zoom.us/j/7542451549 med passcode: a 

 
§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknades. 
Noterades att styrelsen var beslutsmässig med deltagare (5 ord + 2 
suppl.) + 4 övriga medlemmar, 
Beslut: Mötet konstateras vara behörigt. 

 

§ 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll. 
 
https://www.narva.com/download/18.54f13a341855e6fc02961e6d/16727606
32577/8dec2022.pdf 
Beslut: Protokollet genomgånget och justerat. 

 

§ 3. Utseende av justeringsman. 
Beslut: Per utsågs till justeringsman. 
 
§ 4. Beslut om verksamhetsberättelse för 2022 
Rapport: Förslag se bilaga 1.  

Beslut: Enligt förslag med smärre ändringar av kosmetisk karaktär. 

§ 5. Beslut om Resultat och Balansräkning för 2022 
Rapport: Förslag se bilaga 2. 
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Beslut: Enligt förslag. 

§ 6. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2023 
Rapport:  Se bilaga 3. 
Beslut: Enligt förslag med smärre ändringar. Budget pekar mot ett 
visst underskott för 2023. 

§ 7. Valberedningens rapport 
Rapport: Valberedningen har tillfrågat nuvarande styrelse om de 
önskar bli återvalda. Samtliga utom Hans och tidigare tre avgångna 
ledamöter har tackat ja. Inga fler kandidater har anmält sitt intresse än 
de nedan redovisade. 

 
Valberedningen Christer/Peter förslag:  
Har ett år kvar som styrelseledamöter: 
Jenny Lundberg 
Ida Selbing 

Förslag nya ordinarie styrelseledamöter: 
Val som ordförande 1 år: Stig-Göran Flemström 
Val 2 år: Amos Zamora Portal 
Val 1 år: Göran Söderström  

Förslag nya suppleanter – Val 1 år: 
Lars Westerberg 
Per Lundgren 
Bo Malmsjö 
Peter Larsson 
Noah Helgesen 

Ombud till RF-möte, SBF m fl 
Stig-Göran Flemström 
Suppleant: Ida Selbing 

Förslag revisorer – Val 1 år: 
Peter Cullblom  + Vakant    (1 - 2 revisorer skall utses) 
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Styrelsens förslag till årsmötets beträffande valberedningen (obs 
valberedningen föreslår bara, inte beslutar) 
Christer Ringblom, sammankallande 
Peter Cullblom, ledamot 
 

§ 8. Förslag till propositioner 
Följande propositioner diskuterades: 
1. Förslag till nya stadgar (se bilaga 4).  
Stigge har omarbetat stadgarna med utgångspunkt av dels RF:s förslag 
på normalstadgar och dels våra nuvarande stadgar.  
Beslutas att förelägga Årsmötet dessa. 
 
2. Medlemsavgiften höjs till 500 kr (gäller fr.o.m. 2024).  
Beslut enligt förslag. 
 
3. Arvodering av ordförande och kassör  
Noterat. Stigge och Jenny deltog inte under denna punkt.  
Hans rapporterade att arbetet med ”icke sportsliga arbetsuppgifter” 
som bokföring, skatteinbetalningar, olika stödansökningar, medlems- 
och tränarservice, myndighetskontakter mm har blivit alltmer 
betungande under de senare åren och kräver mycket administrativt, 
kvalificerat arbete.  
Styrelsen föreslår att Ordförande arvoderas med brutto 7150:- och 
Kassören med 5715:- per månad.   
Beslut enligt förslag. 

§ 9. Behandling av motioner 
Rapport: Motionstid är utlyst via hemsidan till 18 jan. En motion 
finns att behandla. Ett yttrande har utarbetats. Se bilaga 5. 
 
Yttrande från styrelsen enligt förslag 
 

§ 10. Konfirmering av beslut om varning till medlem 
(fattat in capsulam 30 dec). 
Denna punkt återfinns endast i originalprotokollet. 
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§ 11. Avslutning 
Ordföranden tackade mötesdeltagarna i denna styrelses sista möte men 
även för det gångna verksamhetsåret 2022. Eftersom Hans inte ställer 
upp till omval avtackades han med en varm applåd. 
 
Mötet avslutades kl: 19.15. Nästa, konstituerande styrelsemöte, 
utlyses till 2 feb, kl 18.00. 

Mötesorförande:                                             Protokollsekreterare:  
                                                                                                               

                                                                                                        
…………………………                                  ………………………                                                                                                       
/Hans Lindahl, mötesordf/                               /Stig-Göran Flemström/ 
 
                                                                                 Justeras: 
 
 
 
                                                                       ………………………… 
                                                                               /Per Lundgren/ 


