Protokollfört vid Black Army – Stockholms Årsmöte 2017
Restaurang Solna Hof, Solna, den 14 Maj 2017

1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Petter Lindahl välkomnar och förklarar årsmötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 18 röstberättigade.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet valde Robin Andell till mötesordförande samt Stefan Norrgård Mollar till sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Årsmötet valde Pierre Sjölin samt Dominic Habra som protokolljusterare samt rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Enhälligt Ja. Årsmötet utlystes den 14/4, dvs en månad innan mötet.

6. Fastställande av dagordning
Enhälligt Ja.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Petter Lindahl berättar om verksamhetsåret 2016.
Petter Lindahl berättar som reseansvarig om resor.
Föreningen skickade bussar till samtliga bortamatcher i Fotbollsallsvenskan 2016 + Tenhult i Svenska
Cupen. Föreningen skickade även bussar till åtta stycken hockeyresor 2016.

Medlemsansvarige Sara Eriksson uppger att Medlemsantalet 2016 uppgick till 526 Medlemmar + 293
ständiga medlemmar.

Mötet beslutade att godkänna och lägga styrelsens verksamhets berättelse till handlingarna.

8. Styrelsens ekonomiska rapport
Camilla Leinefelt (kassör) tillsammans med Petter Lindahl (ordförande) berättar om det ekonomiska läget i
föreningen för 2016.
Föreningen har en ok ekonomi och på kontona fanns 72.000SEK vid årsskiftet 2016/2017.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2017.

10. Val av ordförande
Valberedningen bestående av Robin Andell yrkade Petter Lindahl till att bli ordförande i ytterligare ett år
som mötet valde att bifalla efter en omröstning där Petter Lindahl erhöll 16 röster.

11. Val av revisorer (kassör)
Valberedningen och Ordförande valde att man skall se över möjligheterna att ta in extern hjälp för
ekonomin. Löser det sig inte så kallar styrelsen till ett extra årsmöte.

12. Val av valberedningen
Robin Andell och Stefan Norrgård Mollar valdes in i valberedningen.

13. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)
Inga inkommande förslag.

14. Inkomna motioner
Det kom in en motion gällande när årsmötet skall hållas. Just nu säger stadgarna:
” §5. Årsmöte: Black Army - Stockholms årsmöte skall hållas före eller i anslutning till

ishockeysäsongens slut. Motionen, från Jonathan Sarin, ville att årsmötet alltid skall hållas i
Mars-månad.
Mötet beslutade att bifalla motionen

15. Årsmötets avslutande
Mötet avslutades.

