
Protokoll årsmöte 2021 

Göteborgs Kickboxning, 2021-02-27 

På grund av rådande Corona-pandemi hålls årsmötet 2021 online. Mötesprotokollet signeras digitalt 

med Bank-ID. Firmatecknare för Göteborgs Kickboxning är enligt föreningens stadgar ordförande 

tillsammans med kassör. 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 9 röster fastställda i röstlängden. 

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Robert de Zwart väljs till ordförande. 
Linus Grinsvall väljs till sekreterare. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Joanna Camacho och Anton Gustafsson 
väljs till protokolljusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Årsmötet anser att mötet har utlysts på rätt 
sätt. 

 5. Fastställande av föredragningslista. Fastställs enligt kallelsen. 

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Robert de 
Zwart går igenom verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner berättelsen. 

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. Linus Grinsvall går igenom förvaltningsberättelsen. Årsmötet godkänner 
förvaltningsberättelsen. 

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. Revisorerna närvarade inte mötet. Robert visar berättelsen på skärmen 
och läser upp delar. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för den senaste mandatperioden. 

 9. Fastställande av medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställs till 100 kr. 

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. Robert de Zwart går igenom verksamhetsplanen för 
2021. Linus Grinsvall går igenom budget för 2021. Årsmötet fastställer budget och 
verksamhetsplan. 

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga inkomna 
motioner. 

 12. Val av 

a) föreningens ordförande väljs för 2 år; Robert de Zwart väljs om på 2 år. 

b) Föreningens kassör valdes för 2 år 2018. Linus Grinsvall sitter kvar (valdes på två 
år 2020). 

c) Nya styrelseledamöter för poster vars mandatperiod går ut vid årsmötet. 
Styrelseledamot kan väljas för en tid av 1 eller 2 år. Joanna Camacho, Anton 



Gustafsson, Mikael Cederfeldt sitter kvar (valdes på 2 år 2020). Christian Halle och 
Andreas Gely väljs på 2 år. 

d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 
Pierre Blomdahl (1), Felicia Chau Nguyen (2), Quang Tran väljs (3), Jennicka 
Thomsen (4), Oscar Arvidsson (5) på 1 år. 

e) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; Jens Rosvall och Niclas Andersson väljs som revisorer. Daniel 
Johansson väljs som suppleant. 

f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; Alexander Holmér 
(ordförande), Hedda Olivares och Milo Eriksson väljs på 1 år. 

g) 2-5 ledamöter i festkommittén för en tid av ett år; Pierre Blomdahl, Anna 
Mühlenbock och Quang Tran väljs på ett år. 

h) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har 
rätt att representera med ombud). Robert de Zwart väljs 1 år. 

 13. Förlängning av betalningsperiod för nov-dec 2020. Under perioden 1 nov – 31 dec 
erbjöd föreningen (p.g.a. Corona) inte sina medlemmar några träningsmöjligheter. 
Styrelsen föreslår att medlemmar som haft giltig betalning per 31 oktober ska få sin 
betalningsperiod förlängd med 2 månader. I samband med detta periodiseras även 18 
000 kr av intäkterna 2020 till 2021. Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 

14. Övriga frågor.  På grund av liten verksamhet under 2020 till följd av Corona-
pandemin har styrelsen beslutat att inte dela ut några stipendier detta år. 

 

 

Bilagor: 

A. Verksamhetsberättelse 2020 

B. Förvaltningsberättelse 2020 

C. Verksamhetsplan 2021 

D. Budget 2021 

E. Revisionsberättelse 2020 
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• Ordförande – Robert de Zwart 

• Sekreterare – Linus Grinsvall 

• Justerare – Joanna Camacho 

• Justerare – Anton Gustafsson 

 


