
av mötesordförande 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
 
 

Årsmöte Halmstad Muay Thai IF datum 2022-03-06, Lokalen 
 
 

§ 1 Mötets öppnandes 

Föreningens ordförande Erik Bengtsson hälsade alla välkomna och förklarade     

årsmötet öppnat 

§ 2 Val Årsmötet beslutade att 

välja Patrik Frimodig till mötesordförande 
 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Årsmötet beslutade att 

välja Johannes Walett Svensson till mötessekreterare 
 

§ 4 Val av person att justera protokollet 

Årsmötet beslutade att 

välja Idah Collin och Sofia Torstensson att justera protokollet 
 

§ 5 Godkännande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att:   Godkänd! 
 

§ 6 Fastställande av röstlängd 

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades 

Årsmötet beslutade att 

fastställa röstlängden:    16 röster 
 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att 

anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst:   Kom ut över 30 dagar sedan



 
 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för  

Årsmötet beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till 

handlingarna:   Godkänt! Med ändring: (Enayat ska läggas till 

som SM-mästare i Kickboxning) 

 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att 

bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021:  
 Godkänt! 

 
 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter 

Årsmötet beslutade att 

Årsavgiften för medlemskap är 200kr,  

Träningskort: 399 kr /månad vuxen, 159kr barn, 249kr ungdom   (Barn 
medlemskort pausas under 15 juni-15augusti då inga träningar hålls) Läger planeras under 
sommaren för barnen     Godkänt! 

 
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet:    Motion 1: Shorts till 
tränarna även tröjor.    Godkänt! 

           Motion 2: Löpband? Kanske 
möblera om ute i gymmet?           Under utvärdering. 

         Motion 3: Våg. Är under 
reparation, alternativ köp in ny?      Under utvärdering. 

         Motion 4: Köpa nya stora 
mittsar 5st     Godkänt!            

 
 

eller 

Diskussion om motioner och styrelsens förslag 

Årsmötet beslutade att 

beslut om motioner och styrelsens förslag 
 

§ 12 Val av ordförande 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande 
 

Årsmötet beslutade att 



välja Erik Bengtsson till ordförande 



§ 13 Val av övriga ledamöter 

Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter 

Årsmötet beslutade att 

välja 

Sofia 

Torsten

sson, 

Idah 

Collin, 

Johanne

s 

Walett 

Svensso

n, 

Johan 

Herö, 

Patrik 

Frimodi

g, Kim 

Dahlgre

n och 

Amand

a 

Rasmus

son 

som 

övriga 

ledarmö

ter 

 
§ 14 Val av ersättare 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ersättare 

Årsmötet beslutade att 

välja Johan Westerlund och Zandra Roslund till ersättare 
 

§ 15 Val av revisor 

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor 



Årsmötet beslutade att 

välja Björn Berling, Anna Berggren till revisor/er 
 

§ 16 Val av valberedning 

Förslaget till valberedning presenterades 

Årsmötet beslutade att 

välja Sandra Hanssen att ingå i 

valberedningen v utöver Jeanette 

Sjödin som sitter där nu. 

 
§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat             

      

Mötet avslutat! 

      
  

Mötets ordförande: Patrik Frimodig.             Sekreterare: Johannes Walett Svensson 

 
Justeras Justeras 

 
 
 

  

/ Idah Collin / Sofia Torstensson / 
 


