
    
 IFK Centralstyrelse     

       

Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen 

Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset 

VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. 

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet 

Mötets öppnande: Ordförande Erik Lidén hälsade alla närvarande välkomna till 

dagensårsmöte 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 Clas-Göran Hoffman IFK 

Stockholm. 

§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 30 april 2013 

§7 Föredragning av CS årsredovisning ( verksamhetsberättelse, ekonomiskt bokslut) 

Efter ändring på sid 1 i verksamhetsberättelsen att arbetsåret är 2012-01-01 -- 2012-12-31, 

Tillägg under representationer att Erik besökteIFK Tumba vid deras 80-årsjubileum samt 

under punkten Kamratmästerskap , skall vara Kamratmästerskap i Bowling, 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 2012 ) 

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 6 ledamöter + ordförande samt att det inte skall vara 

några suppleanter. 

§11 Beslut om föreningarnas/IA:s avgift till Kamratorganisationen för nästkommande 

år 

Årsavgiften för 2014 fastställdes till 1 kr/medlem samt en grundavgift på 200 kr/förening 

( oförändrat ). Medlemsantalet den 31 december 2013 skall ligga till grund för uttaxeringen 

och årsavgiften skall vara erlagd före den 30 april 2014 Allians betalar ej grundavgift.. 

§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande 

verksamhets-/räkenskapsår. 

Verksamhetsplan och budget föredrogs och godkändes.  

§13 Behandling av CS förslag och i rätt tid från föreningar/IA inkomna motioner 

1 motion hade inkommit till årsmötet enl. bilaga. 

Motion  från Lars Sjöberg IFK Tumba antogs. 

Förslag från IFK Centralstyrelseangående justering av stadgar 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 

Bertil Klasson IFK Lidingö valdes till ordförande.  

§17 Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år 

Till styrelseledamöter för en period på 2 år valdes Erik Lidén IFK Lund. 

Fyllnadsval av Gunnar Ekstedt IFK Stockholm på 1 år.  

Kvar 1 år till sitter Anita Söderhoolm, Birgitta Westlund och Veikko Melakari. 

I styrelseledamot är vakant. 

Styrelsen och valberedningen arbetar med att tillsätta den vakanta platsen.. 

§18 Val av styrelsesuppleanter. 

Denna punkt stryks. 

§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 Orvar Blomberg IFK Lidingö 

Till Suppleant omvaldes Ulf Carlsson IFK Österåker och Gunnar Ståhl IFK Tumba. 

§20 Val av valberedning för en tid av 1 år 

Till valberedning valdes: Magnus Gärdebring IFK Karlshamn (sammankallande), Eva 

Blomberg IFK Lidingö 

En ledamot är vakant. 

§21 Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte 

Nästa representantmöte äger rum i Stockholm den 14mars 2014 

§22 Övriga ärenden 

Inga ärenden förelåg 

 



§23 Mötets avslutning 

Bertil Klasson tackade Orvar Blomberg för dagens insats som mötesordförande. 

Nya ordförande Bertil Klasson tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

Efter att mötet avslutats höll Stefan Germerud  ett intressant föredrag om 

IFK Nyköping. 

Efter föredraget bjöd CS alla närvarande på lunch 

 

Vid protokollet   Justeras:  

Roland Andersson  Orvar Blomberg 
Roland Andersson                                         Orvar Blomberg 

Sekreterare                             Mötets ordförande 

Justeras    Justeras    

Christer Andersson  Klas-Göran Hoffman 
Christer Andersson  Klas-Göran Hoffman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



   Bilaga 1 till årsmötesprotokoll 16 mars 2013 

 
 

 Till IFK CS årsmöte 16 mars inkommen motion. 
 

Jag har erfarit, att Centralstyrelsen vid beslut om tilldelning av utmärkelsen hedersmedalj 

tillämpar följande praxis:  

“Hedersmedaljen tillkom på önskemål från föreningar som ville premiera medlemmar som 

fått allt och fortsatt att jobba 10-15 år efter guldmedaljen“. 

 

I “Bestämmelser för Kamratorganisationens utmärkelser” står 

Idrottsföreningen Kamraternas Hedersmedalj 
 

Medlem som erhållit IFK:s Förtjänstmedalj i Guld och som därefter gjort ytterligare 

förtjänstfulla insatser för IFK, kan belönas med en Hedersmedalj. 

 

För att det ska vara överensstämmelse mellan gällande praxis och “Bestämmelser för 

Kamratorganisationens utmärkelser” enligt ovan 

föreslår jag, att Centralstyrelsen tillstyrker och årsmötet beslutar om ändring till 

följande lydelse: 

 

Idrottsföreningen Kamraternas Hedersmedalj 
Medlem som erhållit IFK:s Förtjänstmedalj i Guld och som därefter gjort ytterligare 

förtjänstfulla insatser under 10-15 år för IFK, kan belönas med en Hedersmedalj. 

 

Tullinge 2013-02-09 

Lars Sjöberg 

 

Stockholm 2013-02 -12 

CS Styrelse har behandlat motionen och har beslutat att bifalla den och föreslå att Årsmötet 

beslutar om denna ändring. 

För Styrelsen  

Bertil Klasson  

Vice Ordf 

 

 

 

Från CS Styrelse föreslagen justering av Kamratorganisationens Stadgar. 

 
Vid årsmötet i mars 2012 föreslogs och beslutades att CS skulle genomföra ett antal 

förändringar och uppdateringar i Kamratorganisationens stadgar. Dessa förändringar var att: 

 

 i föredragningslistan § 10. " Beslut om antalet CS-ledamöter och suppleanter för det 

kommande arbetsåret" ta bort "och suppleanter"  då behov av suppleanter inte finns. 

 Detta medför att § 18 i föredragningalistan "Val av styrelsesuppleanter, med för dem 

fastställd turordning, för en tid av 1 år" helt utgår. 

 i föredragningslistans § 19.  Val av två revisorer, jämte två  suppleanter för dessa, för 

en tid av 1 år, "ändras två suppleanter till en (1) suppleant". 

 

 § 15 Revisorer Ändras till följande ordalydelse: 



"Kamratorganisationens förvaltning och räkenskaper skall revideras av två (2) 

revisorer, som har utsetts av representantmötet. Om någon av revisorerna uteblir 

inträder den valde suppleanten." 

 

 I denna § tillkommer också texten: "Revisor får inte ingå i CS, varken innevarande år 

eller under närmast föregående." 

 
 I UTMÄRKELSEN ” ÅRETS IFK-FÖRENING”  ändras punkt 3 till : 

Förslag/nominering till ”Årets IFK-förening”, som bedöms uppfylla ovanstående 

kriterier, kan tas fram av IFK Centralstyrelse "samt kan inlämnas till Centralstyrelsen 

av IFK- förening, som fullgjort sina skyldigheter gentemot CS"  

 

Bertil Klasson 

Vice Ordf IFK CS 

 


