Protokoll
Fört vid ordinarie årsmöte med
IF Friskis&Svettis Malmö,
tisdagen den 28 februari 2017
i föreningens lokal på
Ystadvägen 19 i Malmö.

Närvarande: 37 medlemmar + 2 övriga enligt röstlängd.

Bilaga 1

1. F&S Malmös vice ordförande Stefan Malmros hälsar alla välkomna.
2. Årsmötet godkänner röstlängden i sin helhet.
3. Årsmötet väljer Mats Haeger till mötesordförande och Anders Ros till sekreterare.
4. Årsmötet väljer Christian Bauer och Robert Forssell till justeringsmän tillika
rösträknare.
5. Verksamhetschef Lasse Twetman redogör för hur kallelse till årsmötet har skett.
Det noterades att kallelsen har gjorts enligt stadgarna och i enlighet med dessa varit
utlagd på hemsidan och uppsatt på anslagstavlorna på anläggningarna.
6. Mötesordförande föredrar procedurreglerna.
Mötesordförande redogör för förslag till dagordning varvid årsmötet fastställer
dagordningen i enlighet med styrelsens förslag.
7. Mötesordföranden går kortfattat genom samt kommenterar protokollet från föregående
årsmöte. En övrig fråga gällande parkering på Heleneholm och Johanneslust togs upp av
ordföranden. Den kommenterades och besvarades av Lasse Twetman med att det är
fastighetsägarna som beslutar om parkeringsavgifter på sina tomtytor.
8. Lasse Twetman föredrar verksamhetsberättelsen inkluderande förvaltningsberättelsen.
Anders Bundy föredrar resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2016-01-01--2016-12-31.
9. Föreningens revisor, Stefan Svensson, huvudansvarig från Ernst & Young, föredrar
revisorernas berättelse nu uppdelad på två rapporter.
10. Årsmötet beslutar:
att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen
att fastställa beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
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11. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
12. Fastställande av medlemsavgift för år 2018.
Friskis&Svettis Malmö styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift för 2018.
Vuxen: 200 kr/kalenderår
Ungdom: 100 kr/kalenderår
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
13. Styrelsen har inte lämnat några propositioner till årsmötet.
14. Ingen motion har inlämnats till årsmötet.
15. Lasse Twetman föredrar kortfattat verksamhetsplanen för 2017.

Bilaga 2

Lasse Twetman önskar till protokollet få tillägga och framföra ett stort tack till föreningens
många funktionärer för allt engagerat arbete de nedlagt under det gångna året.
Anders Bundy föredrar budget för det innevarande verksamhetsräkenskapsåret.
16. Valberedningens förslag till Friskis&Svettis Malmö styrelse
redovisas av Philip Selander.

Bilaga 3

Bilaga 4

17. Årsmötet väljer styrelseledamöter enligt:
Ordförande
Peter Gauffin 1 år, omval till årsmötet 2018
Styrelseledamöter, ordinarie
Margareta Göransson, omval till årsmötet 2019
Yvonne Gustafsson, omval till årsmötet 2019
Andreas Pitlik, nyval till årsmötet 2019
Suppleanter
Charlotte Hanneroth, nyval till årsmötet 2018
Mia Nilsson, nyval till årsmötet 2018
18. Till revisor för en tid av 1 år föreslås och väljs
Ernst & Young med huvudansvarig revisor Stefan Svensson.
Till revisorssuppleant för en tid av 1 år föreslås och väljs
Birgitta Edwardsson, omval.
19. Årsmötet fastställer valberedningens arbetsordning i enlighet med
styrelsens framtagna rekommendation.

Bilaga 5
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20. Till ledamot i valberedningen föreslås Claes Håkansson som sammankallande.
Två övriga ledamöter till valberedningen lyckas årsmötet inte utse.
Årsmötet väljer den föreslagne, Claes Håkansson, som sammankallande i valberedningen
för en tid av 1 år.
De två övriga två ledamöterna som ska ingå i valberedningen saknas således.
Styrelsen måste därför utlysa ett extra årsmöte för att välja dessa.
21. Övriga frågor
Medlem ställer en fråga med anledning av det hala golvet i stora hallen på Heleneholm.
Lasse Twetman svarar att det är behandlat enligt rekommenderad metod men att golven
av detta material tyvärr ofta åter blir halkiga. Frågan hänskjuts för handläggning till
verksamhetschef/anläggningsansvarig.
Medlem nämner att två brev ställda till styrelsen tyvärr inte har besvarats. Innehållet i
breven gäller ett erbjudande som Skåneidrotten har där man erbjuder sig att ställa upp
och hjälpa till att för medlemmar och styrelse effektivisera årsmötet.
Ärendet sändes vidare till styrelsen för handläggning.
Anders Ros tar upp vad som står i föreningens stadgar om att utse hedersmedlem.
I denna fråga är det årsmötet som ska fatta beslutet och från styrelsen läggs nu fram ett
förslag om att utse Lasse Twetman till föreningens förste hedersmedlem.
Anders Ros motiverar förslaget genom en presentation av vad Lasse Twetman utfört under
38 års framgångsrikt arbete för såväl F&S i Malmö som för F&S Riks.
Årsmötet beslutar enhälligt att utse Lasse Twetman till hedersmedlem nr 1 i F&S Malmö.
Lasse Twetman tackar varmt för utnämningen och för visad uppskattning. Samtidigt sänder
han ett tack till alla som under de många åren hjälpt honom att utveckla föreningen.
22. Mötesordförande Mats Haeger tackar de deltagande på årsmötet för visat intresse.
Lasse Twetman tackar med ord och presenter ordföranden och de avgående i styrelsen,
ledamoten Irene Molin och suppleanten Anders Ros, för deras tid i styrelsen.
Anders Ros tackar årsmötet och föreningen för de 17 år som han ingått i styrelsen.
Mötesordförande förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Anders Ros

Mats Haeger

Christian Bauer

Robert Forssell
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