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Clarion Hotell Gillet Uppsala

DAGORNING
a) Mötets öppnande
Föreningens ordförande öppnar mötet

b) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Bosse Fasth och till sekreterare väljs Christoffer Eriksson

c) Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden
justera dagens protokoll
Till justeringsmän väljs Klas Lindqvist och Jimmy Elwing

d) Ändringar och tillägg i EDK:s stadgar
Ändring i enlighet med motion 1, förslag till kompletterande stadgeändring
Förslag om att stadgeändringen ska bordläggas för att öka betänketid i frågan
För: 14
Emot: 16
Beslut om stadgeändringen bifalls av stämman.
Stadgeändringen sker i enlighet med motion 1

e) Föredragande av styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
Mattias Morberg föredrar styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga ??
Fråga från medlem gällande priset från Kosa gäller över en längre tid och styrelsen svarar att
det inte finns något avtal utan det handlar om hur länge offerten gäller.
Revisor Carl-Johan Vilson redogör för revisorernas berättelse, se bilaga ??
Revisor Carl-Johan Vilson ställer fyra frågor till Styrelsen:
1. Hur har arbetet gått till med motionen angående översyn av stadgarna?
Styrelsen svarar att det finns en åtgärdsplan, men ingenting som styrelsen kan redogöra för
nu. Tidsbristen ha berott på andra arbetsuppgifter som tog allt för mycket tid.
Carl-Johan vilsson ställer sig till förfogande för att hjälpa till
2. I vilken mån balansräkningen ska redovisas på stämman?
Mattias Morberg från styrelsen svarar att föreningen omsätter på ett år ca en miljon och har ett
eget kapital på 250 000. Ur ett historiskt perspektiv anser därför styrelsen att ekonomin är
god.
Efter brytpunkten för ekonomin så finns det en fodran på 50 000 från Ljusdal bandy gällande
ExTe-cupen.
Stämmans önskemål är att ekonomin redovisas mer framöver.
För att bekräfta styrelsens kommentar så säger revisorn att ekonomin är god.
3. Det kommer nya lagar och regler ex. GDPR och det är viktigt att vi ligger steget före, för
att inte hamna i problem
4. Det är viktigt att alla medlemmar får reda på jubileet

f) Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

g) Inval av nya medlemmar - uteslutning av medlemmar

Stämman väljer in följande fem nya medlemmar.
Ola Wållringer, Oscar Svensson, Oskar Aronsson, Gustav Bortas, Jesper Rundberg
Frågan om uteslutning bordläggs till nästa årsmöte.

h) Val av ständiga medlemmar
Stämman väljer in följande fyra nya medlemmar:
Christer Östling, Jonas Jonsson, Roland Fager, Thomas Ljung

i) Val av ordförande för en tid av ett år
Valberedningsförslag till ordförande är Hans Hellgren
Stämman väljer Hans Hellgren till ordförande

j) Val av två styrelsemedlemmar för en tid av två år och två
styrelsesuppleanter på ett respektive två år
Två styrelsemedlemmar ska väljas om en tid av två år och en styrelsemedlem ska ersättas på
en period om ett år.
Mattias Morberg och Klas Lindqvist väljs till ordinarie styrelsemedlem på en tid av två år.
Per-Erik Åhlund ersätter Mikael Hillerius som ordinarie styrelsemedlem på en tid av ett år.
Adam Jokinen ersätter Oscar Haraldsson som styrelsesuppleant på en tid av ett år
Tomas Behlander väljs till styrelsesuppleant på en tid av två år

k) Val av två revisorer jämte revisorssuppleant för en tid av ett år
Förslag på ordinarie revisorer Carl-Johan Vilson och Jimmy Elwing
Förslag till revisorsuppleant Jörgen Jansson
Stämman godkänner valberedningens förslag

l) Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
Styrelsen utser en ledamot till valberedningen
Stämman väljer Daniel Labe och Mikael Hillerius till valberedning
Till reserv väljs Viktor Grahn

m) Fastställande av medlemsavgift
Förslag att öka medlemsavgiften till 500 kronor, i enlighet med motion 2.
Stämman beslutar att höja årsavgiften till 500 kronor

n) Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen senast 7 dagar före
årsmötet
De förslag som kommit in har behandlats i övriga punkter

o) Aktuella EDK-frågor. Information och frågor
Den stora frågan är sponsorfrågan med Fortaxa och Marco Engborg
Tomas Arvidsson, medlem i disciplinnämnden redogör för en oro från förbund att Marco
Engborg är med Fortaxa involverade i flera andra elitföreningar.
Diskussion förs kring hur EDKs sponsor ska hanteras framöver av både EDK men även av
svensk bandys förbundsstyrelse.

p) Övriga frågor
Om fjärdedomaren försvinner, kommer den kostnaden att delas upp på övriga domare
En fråga kring avtalsförslag om att sträckan för hotellövernattning ska ändras till tid istället
istället för som idag över 30 mil.

q) Uppvaktningar
Uppvakning av Ulrik Bergman 50 år
Patrik Norén, Kenneth Kristiansson och Thomas Ljung kommer fylla 50 under året.

r) Avslutning

