IFK Centralstyrelse

Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen
Kamraterna Lördagen den 17 mars 2012 i Odd Fellowhuset
VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm.
Närvarande: 10 representerade föreningar enligt närvarolista. 20 IFKare deltog i mötet
Mötets öppnande: Ordförande Erik Lidén hälsade alla närvarande välkomna till dagens
årsmöte och förklarade mötet öppnat.
§1 Upprop samt fastställande av röstlängd
Beslutades att uppropet sker genom namnlista och att denna skall utgöra röstlängd
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Beslutades att mötet ansågs vara utlyst i laga ordning genom CS-nytt och hemsidan
senast 30 dagar i förväg
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till ordförande för mötet valdes hedersledamoten Orvar Blomberg, IFK Lidingö
Till sekreterare för mötet valdes Roland Andersson, IFK Täby.
§4 Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Christer Andersson, IFK Tumba och Håkan Carlsson, IFK Motala
§5 Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen överensstämmer med stadgarna och godkändes
§6 Fastställande av senaste datum för protokollsjustering
Senaste datum för protokollsjustering fastställdes till 20 april 2012
§7 Föredragning av CS årsredovisning ( verksamhetsberättelse, ekonomiskt bokslut)
Efter ändring på sid 1 i verksamhetsberättelsen att arbetsåret slutar den 17 mars och att
Ylva Langermo är sammankallande i valberedningen så godkändes verksamhetsberättelsen
och det ekonomiska bokslutet
§8 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna
§9 Fråga om ansvarsfrihet för CS för den tid revisionen omfattar( verksamhetsår 2011 )
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret
§10 Beslut om antalet CS-ledamöter för det kommande arbetsåret
Beslutades att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter + ordförande

§11 Beslut om föreningarnas/IA:s avgift till Kamratorganisationen för nästkommande
år
Årsavgiften för 2013 fastställdes till 1 kr/medlem samt en grundavgift på 200 kr/förening
( oförändrat ). Medlemsantalet den 31 december 2012 skall ligga till grund för uttaxeringen
och årsavgiften skall vara erlagd före den 30 april 2013.
§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande
verksamhets-/räkenskapsår.
Verksamhetsplan och budget föredrogs. På punkt 4 i verksamhetsplanen ströks beloppet
25000 kronor och årtalet ändras till 2013, därefter godkändes verksamhetsplanen och
budgeten.
§13 Behandling av CS förslag och i rätt tid från föreningar/IA inkomna motioner
2 motioner hade inkommit till årsmötet enl. bilaga.
Motion 1 från Erik Steen IFK Söderhamn avslogs.
CS fick i uppdrag att titta på möjligheten att i någon form starta IFK-mästerskap.
Motion 2 från IFK Tumba antogs.
§14 Behandling av förslag/ansökningar om anordnade av Kamratmästerskapstävlingar
Kamratmästerskap anordnas i Bowling
§15 Behandling av ärenden som från andra organisationer hänskjutits till CS
Inga ärenden förelåg
§16 Val av Kamratorganisationens och tillika CS ordförande för en tid av 1 år
Erik Lidén valdes till ordförande ( omval )
§17 Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år
Till styrelseledamöter för en period på 2 år valdes Anita Söderholm IFK Tumba (omval),
Birgitta Westlund IFK Tumba (omval), Gun Hedrén IFK Rösjöholm (omval),
Veikko Melakari IFK Stockholm (omval)
Kvar 1 år till sitter Magnus Gärdebring, Bertil Klasson, Ingvar Lindqvist, Roland Andersson.
§18 Val av styrelsesuppleanter.
Beslutades att inte välja några suppleanter
§19 Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år
Till revisorer valdes: Lars Troedsson IFK Lidingö (omval) och Lars Sjöberg IFK Tumba
Till Suppleant omvaldes Ulf Carlsson IFK Österåker en suppleant är vakant.
§20 Val av valberedning för en tid av 1 år
Till valberedning valdes: Erik Steen IFK Söderhamn (omval), Eva Blomberg IFK Lidingö
Ingvar Lindqvist utsågs som styrelsens representant och sammankallande i valberedningen.
En ledamot är vakant.
§21 Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte
Nästa representantmöte äger rum i Stockholm den 16 mars 2013
§22 Övriga ärenden
Inga ärenden förelåg

§23 Mötets avslutning
Erik Lidén tackade Orvar Blomberg för dagens insats som mötesordförande.
Erik tackade för det förnyande förtroendet och avslutade mötet.
Efter att mötet avslutats höll Gunnar Liew, IFK Haninge ett intressant föredrag om
IFK Haninge.
Efter föredraget bjöd CS alla närvarande på lunch
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Bilaga 1 till årsmötesprotokoll 17 mars 2012
Till IFK CS årsmöte 17 mars inkomna motioner
Motion 1
Motion till IFK årsmöte 2012-02-10
Jag vill att IFK årsmöte tar upp frågan om att starta IFK-spelen.
IFK-spelen ska vara för våra medlemsföreningar.
Jag vill att årsmötet utser en arbetsgrupp som får i uppdrag att till nästa årsmöte
ta fram förslag på hur ett spel ska genomföras och utformas.
Så att det blir lättare att rekrytera personer till styrelsen och stärka IFK-familjen.
Undertecknad vill vara med i arbetsgruppen.
Jag yrkar bifall till denna motion
Erik Steen
IFK Söderhamn
Datum 2012-02-10
Söderhamn
IFK CS styrelses behandling och förslag till beslut.
IFK CS Styrelse har behandlat denna motion och uppskattar förslaget, men konstaterade att det
gjorts flera försök att införa olika IFK-mästerskap efter förslag från medlemmar, men att detta inte
låtit sig göras då sådana spel/tävlingar inte fått plats i föreningarnas ordinarie tävlingsprogram.
Många idrotter har under 1900-talet haft några lyckosamma försök, men intresset avtog och
mästerskapen lades ned.
Idag är det endast bowling som fortfarande arrangerar IFK-mästerskap.
Med anledning av ovanstående föreslår IFK CS att motionen avslås.

Motion 2.
Motion till IF Kamraternas årsmöte 2012-03-17, inlämnad 2012-02-07.

1986 inrättade IFK Centralstyrelse en mycket uppmärksammad och särskild
utmärkelse, Årets IFK-förening, i syfte att uppmärksamma enskilda föreningar
inom idrottsföreningen Kamraterna.
Utmärkelsen tilldelas en förening för speciell uppmärksammad insats på nationell
nivå, men också för att den har bedrivit en verksamhet i enlighet med IF
Kamraternas ändamål och fått IFK:s namn, emblem och färger att förknippas
med ett positivt idrottsligt och socialt arbete.
Av verksamhetsberättelsen för år 2010 framgår att Kamratorganisationen vid
verksamhetsårets slut 2010-12-31 omfattade 165 föreningar. Detta antal har
under 2011 väsentligt ökat den ändrade anslutningsform som beslutades på
årsmötet.
Att utse en värdig mottagare kan inte ha varit lätt och med det utökade
antalet föreningar inte blivit lättare. De sportsliga framgångarna syns ofta i media,
men var finna svaret på på övriga kriterier.

Mot bakgrund av det ovan framförda föreslår IFK Tumba IA och 5 medlemsföreningar
- Att CS ställer vissa kriterier för Årets förening
- Att föreningarna i fortsättningen får lämna in ansökan/nominering till CS utifrån dessa
kriterier
- att CS därefter väljer den förening som på bästa sätt uppfyller de ställda kriterierna.
IFK Tumba IA
IFK Tumba fotbollsklubb
IFK Tumba handbollsklubb
IFK Tumba ishockeyklubb
IFK Tumba kamratklubb
IFK Tumba skid- och orienteringsklubb 2012-02-07
Original och namnteckningar finns hos ordförande Erik Lidén
IFK CS styrelses behandling och förslag till beslut.
Styrelsen har behandlat IFK Tumbas motion om Årets IFK-förening
Merparten av förslagen i motionen tillämpas redan i dag när Årets IFK-förening utses.
Kriterierna för att utnämnas till ”Årets Förening” finns angivna i statuterna för utmärkelsen.
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget ”att föreningarna i fortsättningen får lämna in
ansökan/nominering till Årets Förening till CS” vilket innebär att CS får bättre och bredare
underlag för att utse årets förening, vilket är positivt.
Styrelsen föreslår att motionen antas.

