
Årsmöte 2022
Verksamhetsår 2021
Mötets datum 2022-03-14

● Mötets öppnande
Röstlängd: Jim Wilenius, Kai Kylmänen, Staffan Bäcklund

● Beslut om mötets giltighet
○ Årsmötet finner mötet giltigt utlyst.

● Val av mötets ordförande
○ Jim Wilenius valdes till ordförande av samtliga

● Val av mötets sekreterare
○ Jim Wilenius valdes till sekreterare av samtliga

● Val av minst en person att granska protokollet efter mötet
○ Staffan Bäcklund valdes till justerare av samtliga

● Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
○ Goklubben 2021 ställde in Jusandan-turneringen och hade stängt hela våren och

sommaren pga Corona. Även Stockholm open ställdes in i augusti. Efter positiva
signaler från regeringen ordnade vi Svenska Mästerskapen i slutet av september.
Vi hade 24 deltagare. Under resten av hösten hade vi öppet med varierande
deltagarantal.

● Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
○ Det hade inte inkommit någon räkning för hyra under 2021, därför har

ingen hyra dragits. Däremot inkom en räkning för hösten 2021 + våren 2022, den
5 januari 2022. Denna betalades den 7e januari 2022. Räkningen är på 9000kr

○ I praktiken går vi back eftersom hyran inte ingår i tabellen.

Medlemsavgifter 4,200.00 kr

Utgifter -950.00 kr nordea PG + bank

Ingående saldo 20,206.68 kr

Utgående saldo 23,456.68 kr

Antal betalande medlemmar 13



● Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
○ Revisorn berättade om sin granskning av styrelsearbetet och årets redovisning

samt rekommenderade att styrelsen får ansvarsfrihet.

● Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
○ Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

● Förslag från styrelse och medlemmar
○ Inga inkomna förslag

● Beslut om årets verksamhetsplan
○ Klubben ska arrangera de traditionella turneringarna Jusandan och Stockholm

Open.
● Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift

○ Klubben behåller samma medlemsavgift som förra året.
● Val av årets styrelse

○ Ordförande: Staffan Bäcklund
○ Kassör: Jim Wilenius
○ Kassör samt ordförande äger rätt att teckna klubbens firma var för sig.
○ Ledamot: Anton Christenson

● Val av årets revisor
○ Kai Kylmänen

● Val av årets valberedare
○ Ingen valberedare valdes

● Mötets avslutande

Justerare Revisor
Staffan Bäcklund                                                                     Kai Kylmänen


