Protokoll årsmöte LuleåFans
Organisationsnummer: 897001-7029
Luleå 2017-06-29
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stefan Baudin väljs som ordförande för mötet. Sandra Ramke väljs som sekreterare för mötet.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Per Sundström och Fredrik Modig väljs som justerare samt rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. Årsmötet beslutade att fastställa
röstlängden.
5. Mötets utlysande
Mötet bedöms ha utlysts stadgeenligt.
6. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
7. Föreningens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för
årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och
lägga dessa till handlingarna.
8. Revisorns berättelse
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att fastställa
balansräkningen och lägga den till handlingarna.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande, kassör, styrelse och revisor
Förslaget till styrelse samt revisor presenterades.
Val av följande poster görs för kommande mandatperiod:
a. Stefan Baudin väljs som ordförande.
b. Sandra Ramke väljs som kassör.
c. Per Sundström, Adam Nyström, Anton Nyström, Manne Ek, Fredrik Modig, André
Jonsson och Tobias Wahlroos väljs som styrelseledamöter.
d. Jens Lundqvist väljs som revisor.
11. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att utse Henrik Alqvist och Patrik Hellgren till valberedning.

12. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutar om medlemsavgifter för kommande säsong. Avgiften fastställs till 200 kr för
vuxna, 100 kr för underåriga och 500 kr för familj. Underårig är man till den dagen man fyller 18
år. Priset för familjemedlemskap gäller samtliga personer som är boende i samma hushåll.
13. Motioner och förslag till stadgeändringar
Årsmötet beslutar att ändra § 24 i stadgarna enligt proposition från styrelsen. Den nya lydelsen är
följande:
“Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.”
14. Övriga frågor
a. Årsmötet beslutar att sponsra Luleå Hockey/MSSK med jackor inför säsongen
2017/2018. Priset för detta uppskattas till ca 10 000 kronor.
b. Årsmötet beslutar att köpa upp bandet Järnfabrikens kvarvarande exemplar av “Stålman
#9”.
15. Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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