Protokoll fört vid Representantskapsmötet för IFK Centralorganisation
lördagen den 11 mars 2017 i Odd Fellowhuset, Stockholm
Närvarande: 8 föreningar enligt närvarolista. 16 IFK-are som deltog i mötet.
Mötets öppnande: Ordförande Eva Blomberg hälsade alla närvarande välkomna 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 mail i januari samt påminnelse i februari. Beslutades att mötet ansågs
vara utlyst i enlighet med stadgarna.
§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till ordförande för mötet valdes Orvar Blomberg, IFK Lidingö. Till sekreterare för mötet
valdes Anna Lundén, IFK Lidingö.
§4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ingvar Lindqvist, IFK Lidingö och Lars
Sjöberg, IFK Tumba.
§5. Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen godkändes. Orvar Blomberg, IFK Lidingö samt Veikko Melakari anmälde
information under Övriga frågor.
§6. Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering
Protokoll ska justeras senast 2017-04-11.
§7a). Föredragning av CS verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen utifrån rubrikerna. Fråga besvarades
om Ingvar Widells skäl till avhopp. Fråga besvarades om föreningar som inte betalat. Fråga
besvarades om hemsidans aktualitet och möjlighet att representera så många IFK-föreningar
som möjligt. Fråga besvarades om möjlighet att ange ort för de som fått utmärkelser. Sedan
styrelsen svarat på ovan nämnda frågor, godkändes verksamhetsberättelsen och lades till
handlingarna.
§7b) Föredragning av CS förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
senaste räkenskapsåret
Resultat och balansräkningarna gicks igenom. Kommentar noterades om att dessa bör skickas
ut i förväg samt inkludera budgetsiffror för det gångna verksamhetsåret.
§8. Föredragning av revisorernas berättelse
Lars Troedsson, IFK Lidingö föredrog revisorernas berättelse, som utmynnade i en
rekommendation till årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. Berättelsen lades därefter till
handlingarna.

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningarna godkändes och lades till handlingarna.
§10. Beslut om resultatdisposition
Styrelsens förslag att årets resultat om 37 197 kr jämte balanserat resultat 270 556 kr, totalt
307 753 kr ska föras över till ny räkning godkändes.
§11. Fråga om ansvarsfrihet CS för den tid revisionen avser
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Beslut om antalet CS-ledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret
Valberedningen föreslår att styrelsen minskas till 4 ledamöter samt ordförande och inga
suppleanter. Detta är i enlighet med stadgarna. Mötet fastställde detta beslut.
§13. Beslut om föreningarnas avgift till Kamratorganisationen för nästkommande år
(2018)
Årsavgiften för 2018 fastställdes till 1 kr/medlem samt en grundavgift på 200 kr/förening
(oförändrat). IA erlägger ingen avgift. Medlemsantalet per den 31 december 2017 skall ligga
till grund för uttaxeringen och årsavgiften skall vara erlagd senast den 30 april 2018.
§14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande
verksamhets-/ räkenskapsår
Fråga besvarades om behovet av CS-nytt. Fortfarande finns det vissa klubbar som inte är så
aktiva på hemsida och sociala medier och då CS-nytt skickas per mail är det inte förknippat
med portokostnader så det påverkar inte budgeten. Övriga frågor om budgeten besvarades av
styrelsen. Föreslagen verksamhetsplan och budget godkändes därefter och lades till
handlingarna.
§15. Behandling av CS förslag och i rätt tid, från föreningar/IA inkomna motioner
Inga förslag och motioner har inkommit.
§16. Behandling av förslag/ansökningar om anordnande av Kamratmästerskapstävlingar
Beslutades att genomföra mästerskap i bowling 2017.
§17. Behandling av ärenden som från andra organisationer hänskjutits till CS
Inga ärenden har inkommit.
§18. Val av Kamratorganisationens och tillika CS ordförande för en tid av 1 år
Eva Blomberg, IFK Lidingö omvaldes på 1 år.
§19. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år
Valdes:
Maria Himmelstrand, IFK Stockholm, nyval 2 år.

Conny Holenweg, IFK Täby, nyval 2 år.
Anna Lundén, IFK Lidingö, kvarstår 1 år.
Veikko Melakari, IFK Stockholm, kvarstår 1 år.
§20. Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år
Enligt beslut i §12 ovan ska styrelsen endast ha ordinarie ledamöter.
§21. Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år
Till revisorer valdes Lars Troedsson, IFK Lidingö, omval och Roland Andersson, IFK Täby
nyval. Till suppleant omvaldes Orvar Blomberg. Endast en suppleant behövs enligt stadgarna.
§22. Val av valberedning för en tid av 1 år
Till valberedning valdes Bengt Scherdin, IFK Täby och Lars Sjöberg, IFK Tumba. Dessutom
bemyndigades styrelsen att utse sin representant.
§23. Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte
Nästa representantmöte beslutades till 10 mars 2018 i Stockholm.
§24. Övriga ärenden
Orvar Blomberg redogjorde för problem med att få in avgifter. IFK Kyrktåsjö satsar stort
lokalt men vill inte betala. Orvar redogjorde även för att IFK Solna använder ett gammalt
märke som strider mot stadgarna.
Veikko Melakari redogjorde för hur arbetet fortsätter med eventuell jubileumsbok och middag
inför 125-årsjubiléet.
§25. Mötets avslutning
Nuvarande Ordförande Eva Blomberg överlämnade blommor till Orvar Blomberg som tack
för insatsen som mötesordförande. Eva Blomberg tackade också avgående Camilla Hedrén
och Kim Hedrén för deras insatser och blommor överlämnades. Gun Hedrén (avgående
revisor, ej närvarande) kommer att uppmärksammas senare. Närvarande tackades för visat
intresse och därefter förklarades representantskapsmötet för avslutat.
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