Årsmötesprotokoll
Protokollfört vid Black Army – Stockholms Årsmöte
Restaurang Solna Hof, Solna, 26 Mars 2018
•Årsmötet öppnande
Peter Lindahl hälsar medlemmarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
•Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 13 röstberättigade.
•

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet godkänner Robin Andell som mötesordförande och Lovisa Jacobson som mötessekreterare.
•

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet godkänner Lotta Österling och Jesper Hansen som protokolljusterare tillika rösträknare.
•

Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

Mötet har utlysts på rätt sätt, den 26 februari, dvs en månad innan datum för mötet.
•

Fastställande av dagordning

Dagordningen kompletteras med punkten övriga frågor och fastställs.
•

Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande Petter Lindahl inleder med att presentera verksamhetsberättelsen för året 2017.
Få bussresor, 5 stycken, har skickats till hockeymatcherna under året p.g.a. dåliga datum. Till samtliga allsvenska fotbollsmatcher
inkl. cupmatch mot Kristianstad anordnades bussresor. Den årliga fotbollsturneringen Råttjävlar anordnades i augusti på Råsunda
IP.
Vidare anordnades två medlemskampanjer i början av året (på två hockeymatcher).
Medlemsantalet uppgick i december 2017 till cirka 600 medlemmar.
En fråga om hur Black Army sprider information till våra medlemmar uppkommer. Black Army sprider information via sina sociala
medier samt hemsida, ett arbete för att uppdatera medlemsregister för att ge bättre och mer direkt information kommer att
utföras.
•

Styrelsens ekonomiska rapport

Black Army visar upp ett minusresultat på cirka 25 tusen vilket, enligt styrelsen, i sig inte är en katastrof, men inte heller optimalt.
Den främsta anledningen till resultatet är ett dåligt bortareseår med många resor som har gått minus samt en del hemmamatcher
där Black Army ej har haft någon försäljning.
Styrelsens uppfattning är att föreningen kommer att få ett positivt ekonomiskt år för 2018. Föreningen har för närvarande cirka 40.
000 kronor på kontot samt ett varulager på 35-40 000 kr. Under 2018 så kommer Black Army samt övriga organiserade
supportergrupperingar få tillgång till förråd på Friends Arena för att förenkla försäljning av souvenirer och medlemskap.
Den fullständiga ekonomiska berättelsen kan ses i bifogad länk.
•

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

•

Val av ordförande

Valberedningen lägger fram förslag om ny ordförande:
Viktor Engquist
Förslag från medlem på årsmötet:
Robin Andell
Viktor Engquist röstas fram till ordförande för Black Army - Stockholm år 2018.
•

Val av revisor (kassör)

I enlighet med valberedningens förslag röstade mötet enhälligt för att föreningen under 2018 ska ta extern hjälp för ekonomin.
Styrelsen ska kalla till ett extra möte då detta har utretts.
•

Val av valberedning

Oskar Hagberg samt Lovisa Jacobson väljs till valberedare.
•

Övriga frågor

Under mötespunkten övriga frågor diskuteras visionen för Black Army – Stockholm för verksamhetsåret 2018, där bland annat
nyvalde ordförande Victor Engquist fick möjlighet att delge sin syn. Han poängterade vikten av att synas på läktaren på såväl
hockey- som fotbollsmatcher samt att anlita extern ekonomisk hjälp. Black Army- Stockholm är en ideell förening och helt beroende
av sina medlemmar, det är därför viktigt att öka medlemsantalet samt intresset för Black Army – Stockholm.
Frågor om medlemskort för året 2018 lyftes på mötet, medlemsansvarig lät meddela att korten kommer att skickas ut så fort som
möjligt.
Vidare beslutade årsmötet att ett striktare medlemskrav kommer att hållas på Black Armys bortaresor, om inte annat anges.
Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)
Inga inkomna förslag.
•

Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.
•

Årsmötets Avslutande

Årsmötet avslutas.

