
Protokoll för  
KFUM Ängsholmens  
årsmöte 2021 

Tid: 3 mars 2021 kl. 18.00 
Plats: Digitalt via Zoom 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
 
Föreningens ordförande Alice Luthander öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.  

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLSEKRETERARE FÖR MÖTET  
 
Mötet beslutar 
att välja Linnéa Hård af Segerstad till mötesordförande. 
att välja Sean Jansson till protokollsekreterare. 

§ 3 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE  
 
Mötet beslutar 
att välja Rebecca Jederström och Petter Ahldén till protokolljusterare tillika rösträknare. 

§ 4 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE  
 
Föreningens kansli redogör för de krav som ställs i stadgarna på hur årsmötet ska utlysas 
och hur dokumenten ska tillgängliggöras. Kansliet redogör även för hur mötet utlysts och 
berättar bl.a. att årsmötet utannonserades den 15 januari via föreningens hemsida samt per 
mail till alla medlemmar. Två veckor innan dess fanns majoriteten, men inte samtliga, av 
årsmöteshandlingarna tillgängliga på föreningens hemsida. Mötet har således utlysts, till viss 
del, i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar.  

Mötet beslutar 
att årsmötet har utlysts i behörig ordning.  

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD  
 
Mötet beslutar 
att fastställa röstlängden till 38 personer. 

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 



Mötet beslutar 
att fastställa dagordningen enligt förslag. 

§ 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKA REDOGÖRELSE 
FÖR FÖREGÅENDE ÅR 
 
Föreningens styrelse jämte kansli redogör för verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redogörelse för 2020.  

Mötet får tillfälle att ställa frågor till styrelsen gällande verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska redogörelsen för 2020.  

Mötet beslutar 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
att lägga årsbokslutet till handlingarna. 

§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE OM STYRELSENS FÖRVALTNING 
 
Auktoriserad revisor Tobias Knutås och lekmannarevisor Kerstin Lagerquist redogör för vad 
revisorernas uppdrag innebär och sammanfattar revisorernas uttalanden gällande 
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen.  

Mötet beslutar 
att godkänna revisorernas berättelse och att lägga den till handlingarna. 

§ 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
I sin berättelse föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.  

Med anledning av att fyra av styrelsens ledamöter avgick under verksamhetsåret 2021 röstar 
årsmötet i flera omgångar. 

Mötet röstar först om Jesper Tienvieri, Evelina Bergman Lauren och Hedda Hoff som avgick 
från styrelsen i maj 2020 ska beviljas ansvarsfrihet. 27% av de röstande röstar emot att 
bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 

Med anledning av föregående röstresultat företar mötet till omröstning frågan om 
ansvarsfrihet för envar av Jesper Tienvieri, Evelina Bergman Lauren och Hedda Hoff. Mötet 
röstar enligt följande. 

1. Jesper Tienvieri (totalt 33 röster); 9 för att bevilja ansvarsfrihet, 17 emot att bevilja 
ansvarsfrihet och 7 med resultat “VILL EJ RÖSTA” 

2. Evelina Bergman Lauren (totalt 33 röster); 12 för att bevilja ansvarsfrihet, 12 emot att 
bevilja ansvarsfrihet och 9 med resultat “VILL EJ RÖSTA” 

3. Hedda Hoff (totalt 33 röster); 16 för att bevilja ansvarsfrihet, 10 emot att bevilja 
ansvarsfrihet och 7 med resultat “VILL EJ RÖSTA” 



Mötet röstar om Carl-Oscar Källström Ståhlgren som avgick i september 2020 ska beviljas 
ansvarsfrihet. Carl-Oscar Källström Ståhlgren beviljas enhälligt ansvarsfrihet. 

Mötet röstar om avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet. Avgående styrelse beviljas 
enhällighet ansvarsfrihet. 

Mötet beslutar 
att lägga ovan angivna röstresultat till handlingarna. 

§ 10 PROPOSITIONER  

§ 10 A MEDLEMSAVGIFT 2021 
Hedda Grönwall redogör för styrelsens förslag till medlemsavgift för 2021.  

Mötet får tillfälle att ställa frågor och komma med kommentarer. 

Mötet beslutar 
att anta förslaget om medlemsavgift för 2021.   

§ 10 B BESLUT OM ARVODEN FÖR LEDARUPPDRAG 
Alice Pfister föredrar styrelsens förslag till arvoden för ledaruppdrag 2021 och förklarade 
särskilt förslaget att pausa ökad ersättning för ledare på grund av tidigare erfarenhet.  

Mötet får tillfälle att ställa frågor om förslaget till ledararvoden samt om den nya positionen. 
Mötet frågar bl.a. om ersättning till fastighetsarbetare och hur den skiljer sig mellan 
lägerskole- och sommarperioderna. 

Mötet beslutar 
att anta förslaget till arvoden för ledaruppdrag 20.  

§ 10 C STADGEÄNDRING 
Hedda Stjernström redogör för förslaget till ändring i 3 § av föreningens stadgar. 
Förändringen är påkallad med hänsyn till krav som ställs av riksidrottsförbundet. 
Stadgeändringen kräver en omröstning på två på varandra efterföljande årsmöten. Första 
omröstningen skedde på ordinarie årsmöte 2020. 

Mötet beslutar med två tredjedelsmajoritet 
att anta förslaget till stadgeändring. 

§ 10 D VERKSAMHETSPLAN 
Kaspar Johansson redogör för föreslagen verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 med 
särskilt fokus på förkortade säsonger för lägerskola samt återgång till treveckorsutbildningar 
för praktisar och skeppisar. 

Mötet får tillfälle att ställa frågor och komma med kommentarer. Mötet frågar bland annat om 
varför samarbetet med Pro Patria avslutas.  



Mötet beslutar 
att anta förslaget till verksamhetsplan för 2021.  

§ 10 E BUDGET 
Sarah Lindskog redogör för förslaget till budget och pekar särskilt på en viss återhållsamhet i 
budgeten. 

Mötet får tillfälle att ställa frågor och komma med kommentarer. Mötet ställer frågor om bl.a. 
hur styrelsen resonerat och om det fordras mer återhållsamhet. 

Mötet beslutar 
att anta förslaget till budget 2021.  

Mötet beslutar av förekommen anledning 
att justera röstlängden till 35 personer. 

§ 11 TILL ÅRSMÖTET INKOMNA MOTIONER 
Viktor Lilja föredrar motionen ”tillägg i stadgarna” som har kommit in till årsmötet och anför 
bland annat följande. Många propositioner och motioner bygger på att föreningen återkopplar 
eller utvecklar på ett efterföljande årsmöte. I dagsläget ligger detta ansvar huvudsakligen på 
närvarande medlemmar. Så borde inte vara fallet varför det bör vara en del av dagordningen 
för årsmötet att gå igenom protokollet från föregående årsmöte. 

Hedda Stjernström föredrar styrelsens svar och anför i huvudsak följande. Styrelsen stöttar 
motionen och tycker att det bidrar till ökad transparens. Styrelsen tillstyrker motionärens 
förslag enligt bilaga. 

Viktor Lilja begär att styrelsens förslag till ny lydelse av föreningens stadgars § 10 justeras så 
att den istället lyder ”Genomgång av föregående årsmötesprotokoll och eventuella extra 
insatta årsmötesprotokoll” 

Styrelsen medger Viktor Liljas begäran och jämkar sitt förslag enligt ovan. 

Mötet beslutar med två tredjedelsmajoritet 
att bifalla motionen.   

§ 13 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE FÖR ETT ÅR 
Valberedningen, bestående av Anton Dunström, Petter Ahldén, Fritjof Hök och Christoffer 
Lind, berättar om vad valberedningen har för uppdrag och på vilket sätt de arbetat under 
året. Valberedningen presenterar sitt fullständiga förslag till personval.  

Mötet får tillfälle att ställa frågor om valberedningsprocessen och om de nominerade. 

Valberedningen föreslår att mötet väljer Alice Luthander till ordförande för ett år. 

Mötet beslutar 
att välja Alice Luthander till styrelseordförande för ett år.  



§ 14 VAL AV FEM STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR SAMT  
TVÅ FYLLNADSVAL FÖR ETT ÅR 
 
Valberedningen föreslår att mötet väljer Hedda Grönwall, Kaspar Johansson, Oscar Brandt, 
Philip Farcas och Fritiof Höök till ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

Mötet beslutar 
att välja Hedda Grönwall, Kaspar Johansson, Oscar Brandt, Philip Farcas och Fritiof Höök 
för en tid av två år.  

Valberedningen föreslår att välja Sarah Lindskog och Vilda Andrée till fyllnadsval för en 
period av ett år.  
 
Mötet beslutar 
att välja Sarah Lindskog och Vilda Andrée till fyllnadsval för en period av ett år.  

§ 15 VAL AV REVISORER FÖR ETT ÅR SAMT SUPPLEANTER TILL DESSA   

Valberedningen föreslår att mötet väljer Tobias Knutås, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB till revisor för en tid av ett år och Christine Wikström till suppleant för revisorn.  

Valberedningen föreslår att mötet väljer Kerstin Lagerqvist till lekmannarevisor för en tid av 
ett år och Karin Lindquist till suppleant till lekmannarevisorn  

Mötet beslutar  
att välja Tobias Knutås till revisor för en tid av ett år, med Christine Wikström som suppleant.  
att välja Kerstin Lagerquist till lekmannarevisor för en tid av ett år, med Karin Lindquist som 
suppleant.  

§ 15 VAL AV FYRA MEDLEMMAR, VARAV EN SAMMANKALLANDE, SOM SKALL INGÅ I 
KFUM ÄNGSHOLMENS VALBEREDNING TILL NÄSTA ÅRSMÖTE  
 
Valberedningen föreslår att mötet väljer Anton Dunström, Christoffer Lind, Petter Ahlden och 
Alice Beer för valberedningen inför nästkommande årsmöte.  

Mötet beslutar 
att välja Anton Dunström, Christoffer Lind, Petter Ahldén och Alice Beer till valberedningen 
fram till nästkommande årsmöte.  
att utse Anton Dunström till sammankallande för valberedningen.   

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE  
 
Mötesordförande lämnar över ordet till styrelseordförande för att avsluta mötet.  

Styrelseordförande Alice Luthander avslutar mötet, tackar för förtroendet som ordförande och 
skickar med ett stort tack till alla engagerade mötesdeltagare.  



Ett särskilt tack riktades också till mötesordförande Linnéa Hård af Segerstad samt 
avgående styrelseledamöter Klara Kvarnbäck och Carl-Oscar Källström.  

Mötesordförande   Protokollssekreterare 

Linnéa Hård af Segerstad  Sean Jansson 

Justeras     Justeras 

Rebecca Jederström   Petter Ahldén 
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Linnéa Hård af Segerstad (29 Mar 2021 19:22 GMT+2) Sean Jansson (31 Mar 2021 08:31 GMT+2)
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Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse 2020 

2. Årsbokslut med bilagor 2020 

3. Revisionsberättelse 

4. Förslag till dagordning 

5. Proposition ledarersättning 

6. Proposition Verksamhetsplan 2021 

7. Proposition Budget 2021 

8. Proposition medlemsavgifter 2021 

9. Proposition stadgeändring 

10. motion – ”tillägg till stadgarna” 

11. Valberedningens förslag 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