
Protokoll för 2014 års årsmöte för Gotvik 
 
1. Mötet öppnas  
 
2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän/rösträknare.  
Ordförande: Marc Josgård  
Sekreterare: Daniel A  Johansson 
Justerare: Gudrun Lindmark 

Caroline Blomgren 
 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.  
 
Ja 
 
4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt, det vill säga att de betalt fastställd  
medlemsavgift och fyllt 12 år.  
 
Behövs ej 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.  
 
Einar föredrar verksamhetsberättelse: 
 
Event S:t Egon och Festivalo de Caderas 
Regelbunden fightingträning 
3 minievent har hållts 
Några musikträffar 
Bytt lokal 
 
6. Resultat samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret föredras  
 
Einar föredrar den ekonomiska redovisningen. 
Vinst ca 2000:-  
Tillgångar i Gotvik är strax över 100tkr varav en del är uppbundet i fonder som skall 
överflyttas. 
 
7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret  
föredras.  
 
Cecilia och Per redovisar att det ser bra ut. Och rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet 
Per ger rekommendationer för förbättringar på redovisningssystemet. 
 
8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
 
Ansvarsfrihet beviljas 
 
 
 
 



9. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.  
 
Marika föredrar valberedningens förslag 
 
Ordf: Daniel A johansson 
Niclas Blixt 
Marc Josgård 
Valeria Karlsson 
Gudrun Lindmark 
 
Suppleanter: 
Einar Westman 
Mailind Solvind Mjöen 
 
Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag 
 
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.  
 
Valberedningens förslag 
Per Berg och Cecilia Svensson 
 
Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag 
 
11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.  
 
Valberedningens förslag 
Katarina Dahllöf och Jojjo Claesson 
 
Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag 
 
12. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.  
 
Årsmötet bestämmer att medlemsavgift skall vara oförändrad 
 
13. Propositioner.  
 Studentmedlemskap  
 
Propositionen godtas och styrelsen får i uppdrag att ta fram regler på vad som är en student. 
 
14. Eventuella motioner.  
 
Motion om översyn av stadgar 
Bifalles 
 
15. Övriga frågor.  
 
Förslag om rabatt för andra grupper i behov 
Styrelsen får i uppdrag att se över detta och presentera det vid årsmöte (ordinarie eller extra) 
 



16. Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar årsmötet avslutat 
 
 
 
Göteborg 2014-02-22 
 
 
 
--------------------------------- 
Daniel A  Johansson 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
----------------------------------------     ------------------------------------------ 
Gudrun Lindmark      Caroline Blomgren 
Justerare       Justerare 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


