
Årsmötesprotokoll NGIF, Nävekvarns Gymnastik- och idrottsförening 
2022-03-24 
 

Möteslokal: Brukslokalen, Nävekvarn 

Närvarande styrelsemedlemmar: Lotta Andersson, Daniel Harnestam, Mats Lindberg, Lennart 
Knorring, Sandra Svensson och Anna Svedlund 

Övriga deltagare: Ulf Myrman, Ingemar Lind, Alejandro Ozano, Agneta Skott, Jonas Karlsson, Åsa 
Forsman 

§ 1 Årsmötet öppnande 
Ordförande Lotta Andersson välkomnade alla och öppnade årsmötet 2022.   

§2 Godkännande av kallelsen till årsmötet 
Mötet fann årsmöten behörigen utlyst.  

§3 Godkännande av dagordning  
Dagordningen lästes och godkändes.  

Anmälan av övriga frågor: se §16 

§4 Val av mötesordförande  
Lotta Andersson valdes som ordförande för mötet. 

§5 Val av sekreterare för mötet 
Anna Svedlund valdes som sekreterare för mötet. 

§6 Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Ulf Myrman och Ingemar Lind 

§7 Genomgång av verksamhetsberättelserna 
Verksamhetsberättelserna för 2021 föredrogs och godkändes med tillägget att ordförande uppdrogs 
att komplettera verksamhetsberättelsen med rätt antal medlemmar för 2021.  

§8 Ekonomisk rapport  
Kassör Lennart Knorring föredrog föreningens resultaträkning och balansräkning. Årsmötets 
godkände rapporten.  

§9 Revisionsberättelse 
Revisorerna Åsa Forsman och Jonas Karlsson, började med att tacka föreningens kassör för en tydlig 
och bra ekonomisk redovisning. Det är lätt att följa och granska föreningens räkenskaper. 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse där de intygar att den ekonomiska redovisningen är i 
god ordning och fyller de krav som ställs.  

Krav på registerutdrag 
Revisorerna uppmuntrar styrelsen att på ett tydligare sätt redovisa rutiner för krav på registerutdrag 
för föreningens barn- och ungdomsledare. En förening har enligt lag rätt att begära att den som ska 
arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat 
registerutdrag från Polisen.  



§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen  
Revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
Årsmötet beslöt i enlighet med rekommendationen. Revisionsberättelsen bifogas. 

§11 NGIF etik och moral 
NGIF ska arbeta i enlighet med Riksidrottsförbundets normer och vaccinera klubben mot dopning.  

§12 Val av styrelseledamöter 
Styrelsens sammansättning för 2022 

Ordförande:  Lotta Andersson, kvarstår, 1 år kvar 
Kassör:  Lennart Knorring, 2 år  
Övriga ledamöter 

Daniel Harnestam, 1 år 
Alejandro Ozano, 1 år 
Sandra Svensson, 1 år 

Suppleanter:   
Mats Lindberg, 1 år 

 Jimmy Ström, 1 år 
Anna Svedlund, 1 år 

§ 12 a) Tecknar föreningen och teckningsrätt konton 
Ordförande och kassör 

§ 13 Val av revisor  
Till revisorer för 2022 valdes Åsa Forsman och Jonas Karlsson.  

§ 14 Val av valberedning 
Ronny Franzen valdes till valberedning.  
Styrelsen fick i uppdrag att finna ytterligare en valberedare inför kommande årsmöte.  
§ 15 Verksamhetsplan för 2022 
Verksamhetsplanen föredrogs och godkändes.  

§ 16 Övriga frågor 
Följande ärenden av informativ karaktär berördes: 

- Skoter till föreningen med spårsläde med vält, styrelsen underöker möjlighet att införskaffa 
nödvändig utrustning  

- Förslag på ny webbsida för föreningen under uppbyggnad. 
- Möjlighet att handla föreningens profilkläder finns på Intersport 
- Mats informerade om Nu finns det möjlighet att handla profilkläder för Föreningen. 

Rabatterat pris med bonus som tillfaller föreningen 
- Ett stort tack till alla avgående ledamöter 

 
§ 17 Årsmötet avslutades. 

 

Ordförande: Lotta Andersson   Sekreterare Anna Svedlund 

 

Justerare 

 

Ulf Myrman    Ingemar Lind 


