Protokoll fört vid Representantskapsmötet för IFK Centralorganisation
lördagen 12 mars 2016 i Odd Fellowhuset, Stockholm
Närvarande: 8 representerade föreningar enligt närvarolista. 15 IFK-are
deltog på mötet.
Mötets öppnande: vice ordförande Eva Blomberg hälsade alla närvarande
välkomna till dagens Representantskapsmöte och förklarade mötet öppnat.
§1 Fastställande av röstlängd
Beslutades att närvarolista skall utgöra röstlängd.
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse har gått ut via CS-Nytt, hemsidan och via mail. Beslutades att mötet
ansågs vara utlyst i enlighet med stadgarna.
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till ordförande för mötet valdes hedersordförande Orvar Blomberg, IFK
Lidingö.
Till sekreterare för mötet valdes Lars Sjöberg, IFK Tumba.
§4 Val av 2 protokollsjusterare och tillika rösträknare
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Anita Söderholm, IFK Tumba
och Bengt Scherdin, IFK Täby.
§5 Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
§6 Fastställande av senaste datum för protokollsjustering
Protokollet ska vara justerat senast 2016-04-15.
§7a) Föredragning av CS verksamhetsberättelse för senaste
verksamhetsåret
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrikmässigt.
Under rubrik styrelsen kompletterades Daniel Wiberg med klubbtillhörigheten
IFK Norrköping.
IFK och ortnamn ska i fortsättningen kompletteras med ev. namn på idrott.
Sedan styrelsen svarat på frågor, godkändes verksamhetsberättelsen och
lades till handlingarna.
b) Föredragning av CS förvaltningsberättelse (resultat- och
balansräkningar) för senaste räkenskapsåret
Resultat- och balansräkningarna genomgicks.

Sedan styrelsen besvarat frågor främst runt de kraftigt ökade kostnaderna
och därmed årets förlust, godkändes resultat- och balansräkningarna och
lades till handlingarna.
§8 Föredragning av revisorernas berättelse
Lars Troedsson, IFK Lidingö, föredrog revisorernas berättelse, som
utmynnade i en rekommendation till årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Lars meddelade, att berättelsen är ren, men att styrelsen erhållit ett separat
yttrande från revisorerna med anledning av de kraftiga budgetavvikelserna.
Berättelsen lades därefter till handlingarna.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för CS för den tid revisionen avser
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen enhälligt ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
2015 års förlust 164.939 kr och balansomslutning 571.326 kr fastställdes.
Förlusten överförs i ny räkning.
§10 Beslut om antalet CS-ledamöter och suppleanter för det kommande
arbetsåret
Beslutades att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter jämte ordförande och
inga suppleanter.
§11 Beslut om föreningarnas avgift till Kamratorganisationen för
nästkommande år (2017)
Årsavgiften för 2017 fastställdes till 1 kr/medlem samt en grundavgift på 200
kr/förening (oförändrat). IA erlägger ingen avgift. Medlemsantalet per den 31
december 2016 skall ligga till grund för uttaxeringen och årsavgiften skall
vara erlagd senast den 30 april 2017.
§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
innevarande verksamhetsår
Då förslag till verksamhetsplan och budget inte koordinerats meddelades, att
föreslagen budget i första hand ska gälla och verksamhetsplan underordnas
denna.
Styrelsen fick ånyo uppdrag att se över rutinerna runt årlig rapportering och inbetalning av avgift.
Därefter godkändes föreslagen verksamhetsplan och budget.
§13 Behandling av CS förslag och i rätt tid från föreningar/IA inkomna
motioner
Inga förslag eller motioner förelåg.

§14 Behandling av förslag/ansökningar om anordnande av
Kamratmästerskapstävlingar
Beslutades att genomföra mästerskap i bowling.
Styrelsen fick vidare i uppdrag att se över möjligheten att även genomföra
mästerskap i andra idrotter.
§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
Eva Blomberg, IFK Lidingö, nyvaldes till ordförande för en tid av 1 år.
§17 Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år
Valdes
Veikko Melakari, IFK Stockholm, omval
Kim Hedrén, IFK Askersund, omval
Anna Lundén, IFK Lidingö, nyval
samtliga på 2 år.
Vidare valdes, då styrelsen endast ska bestå av ordinarie ledamöter,
Ingvar Widell, IFK Kristianstad, fyllnadsval
Magnus Gärdebring, IFK Karlshamn, fyllnadsval
båda på 1 år.
Camilla Hedrén kvarstår ett år.
§18 Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en
tid av 1 år
Enligt beslut i §10 ovan ska styrelsen endast ha ordinarie ledamöter.
§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 Gun Hedrén, IFK
Rössjöholm, omval.
Till suppleanter valdes Orvar Blomberg, IFK Lidingö, omval och Gunnar
Ekstedt, IFK Stockholm, omval.
§20 Val av valberedning för en tid av 1 år
Till valberedning valdes Ingvar Bergquist, IFK Stockholm, sammankallande,
och Bengt Scherdin, IFK Täby, för en tid av 1 år. Dessutom ingår Kim Hedrén
från styrelsen.

§21 Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte
Nästa representantmöte beslutades till 2017-03-11.
§22 Övriga ärenden
Orvar Blomberg redogjorde för sina olika uppdrag i egenskap av styrelsens
expert i stadgefrågor.
§23 Mötets avslutning
Nyvalda ordförande Eva Blomberg överlämnade organisationens lilla
silvermedalj till Lars Troedsson och Gun Hedrén för mångåriga ideella
insatser inom IFK-rörelsen.
Hon tackade också mötesordförande Orvar Blomberg och mötessekreterare
Lars Sjöberg för dagens insats med blommor.
Därefter tackade hon närvarande för visat intresse och förklarade
representantmötet för avslutat.
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