Protokoll årsmöte Fighter Centre IF
Fighter Centre samt digitalt via teams den 21 mars 2021
1. Föreningens ordförande Lena Olsson förklarade mötet öppnat
2. Röstlängden för mötet fastställdes.
3. Lena Olsson valdes till ordförande och Anna Johansson till sekreterare för mötet.
4. Martin Wallen och Besam Yousef valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Kallelse för årsmötet gick ut den 27 januari. Mötet förklarades behörigen utlyst.
6. Föredragningslistan fastställdes.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a) Lena presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Andreas presenterade styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhets/
räkenskapsåret
9. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2020.
10. Medlemsavgiften beslutades att oförändrat motsvara det föreningen betalar per person till
de olika förbund föreningen är ansluten till.
11. Behandling av propositioner eller motioner:
a) Inga motioner inkommit
b) Proposition från Fighter Centre IF:s styrelse föreslår stadgeändring för val av styrelsens
ledamöter. Genom att endast välja hälften av ledamöterna varje år att sitta två år, får
föreningen en större stabilitet och kontinuitet. Notera att föreningens ordförande (samt
suppleanter) fortfarande väljs varje år. Punkten blir omedelbart justerad och föredragningen
fortsätter med den nya förändringen.
12. Val av:
a) Lena Olsson som föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) Per Liljekvist, Anna Johansson och Andreas Juhlin valdes om som styrelseledamöter för en
tid av 2 år
c) Martin Wallen, Niklas Enander och Jila Javanbakht (nyval) valdes som styrelseledamöter
för en tid av 1 år
d) Nadja Delander Blomberg och Besam Yousef valdes om som styrelsesuppleanter för en
tid av 1 år
e) Carl Heldtander och Rickard Ramsten valdes till revisorer för en tid av ett 1 år
f) Malin Gustafsson valdes som ordförande och Maria Ruul samt Daniel Karlsson valdes som
ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år.

13. Inga övriga frågor
14. Mötesordförande Lena Olssons avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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