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2

Innehåll
Dagordning: ................................................................................................................................ 3
Verksamhetsberättelse .............................................................................................................. 4
Balansrapport ............................................................................................................................. 7
Revisionsberättelse .................................................................................................................... 8
Styrelsens förslag på medlemsavgifter ...................................................................................... 9
Styrelsens förslag på budget .................................................................................................... 10
Styrelsens förslag på stadgeändringar ..................................................................................... 11
Ändring av 1 § Ändamål ....................................................................................................... 11
Ändring av 16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet ......................................... 11
Ändring av 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet............................... 11
Tillägg till 23 § Valberedningens sammansättning och åligganden ..................................... 11
Tillägg till 27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning ................................................. 11
Valberedningens förslag ........................................................................................................... 12

3

Dagordning:
1§

Fastställande av röstlängd.

2§

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3§

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4§

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5§

Fastställande av dagordning.

6 § a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6 § b)

Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7§

Revisionsberättelse.

8§

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9§

Fastställande av medlemsavgifter.

10 §

Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

11 §

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 § a)

Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år.

12 § b)

Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år.

12 § c)

Val av en eller flera suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

12 § d)

Val av en revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

12 § e)

Val av valberedning för en tid av 2 år.

12 § f)
13 §

Val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med
ombud) för en tid av 1 år.
Övriga frågor.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
•

Emil Martinsson – ansvar för sport, administration, diverse

•

Jennie Gustafsson – kassör

•

Joachim Sterner – ansvar för inköp, material, klubbkollektion

•

Samuel Rundin – ansvar för ungdomssektionen

•

Marcus Lantz – ansvar för marknad, sponsring

•

Camilla Sjöberg – suppleant

Under året har man haft totalt nio möten. Man har haft fortsatt kontakt med Västergötlands
Innebandyförbund och RF-SISU Idrottsutbildarna, i syfte att utveckla föreningen och
verksamheten. Klubben har under året kommit igång med projektet Framsteg Tjejer, där
först en prova på-träning anordnades under jullovet följt av ytterligare träningar senare
under året.
Säsongen fick ett abrupt slut. 13 mars meddelade Västergötlands Innebandyförbund att
samtliga serier avslutas på grund av spridningen av covid-19. I samma veva beslutade
styrelsen att även ställa in all resterande verksamhet under våren.
Marcus Lantz har fortsätt med sitt gedigna arbete på sponsrings- och marknadssidan. Ett
antal nya sponsorer har rekryterats vilket genererat värdefulla intäkter till klubben som
möjliggjort bl.a. inköp av nya matchställ till ungdomslagen.

Våra lag
Herrlaget
Laget tränades av Emil Martinsson. Jan Ekman har hjälpt till med ansvar för U-laget. Totalt
har ca 30 spelare tillhört truppen. A-laget, som var nykomlingar i division II, hade en tuff
säsong och slutade dessvärre sist i serien. U-laget kom på 7:e plats i division V.
P04/05
Laget tränades av David Moberg, Michael Jonsson, Patrik Elf, Victor Löfgren och Jesper
Johansson. I truppen har totalt 21 spelare ingått. Under säsongen har man tränat 2 gånger i
veckan. Laget har spelat i serien Pojkar 14 Södra, vilket innebar 12 matcher under säsongen.
P06
Laget tränades av Per Inge Bergdahl och Tobias Angrimer. I truppen har totalt 14 spelare
ingått. Under säsongen har man tränat 2 gånger i veckan. Laget har spelat i serien Pojkar 13
Norra, vilket innebar 17 matcher under säsongen.
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P07
Laget tränades av Martin Gustafsson, Classe Nilsson, Fredrik Evaldsson och Fredrik Rydberg. I
truppen har totalt 16 spelare ingått. Under säsongen har man tränat 2 gånger i veckan. Laget
har spelat i serien Pojkar 12 Norra, vilket inneburit 14 matcher under säsongen.
P08/09
Laget tränades av Claes Backlund, Fredric Nilsson, Jörgen Persson och Ulrik Setterberg. I
truppen har totalt 23 spelare ingått. Under säsongen har man tränat 2 gånger i veckan. Laget
har spelat i serien Pojkar 11 Nordvästra, vilket inneburit 6 st sammandrag.
P10
Laget tränades av Robert Fahlqvist m.fl. I truppen har totalt 21 spelare ingått. Under
säsongen har man tränat 2 gånger i veckan. Laget har spelat i serien P9 nordöstra, vilket
inneburit 6 st poolspel.
P11
Laget tränades av Daniel Gustafsson, Fredric Nilsson och Daniel Blomgren. I truppen har
totalt 28 spelare ingått. Under säsongen har man tränat 1 gång i veckan. Laget har spelat i
serien P8 mellersta, vilket inneburit 5 st poolspel.
PF12/13
Laget tränades av Marcus Lantz, Mathias Johansson och Fredrik Rydberg. I truppen har totalt
ca 37 spelare provat på under säsongens gång. Under säsongen har man tränat 1 gång i
veckan. Laget har spelat matcher i Skara.
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Resultatrapport

7

Balansrapport

8

Revisionsberättelse
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Styrelsens förslag på medlemsavgifter
Födda 2004-tidigare
Födda 2005-2009
Födda 2010-2012
Födda 2013-senare
Nystartat flicklag

Medlemsavgift
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

Träningsavgift
1300 kr
550 kr
400 kr
200 kr
200 kr

Summa
1500 kr
750 kr
600 kr
400 kr
400 kr

Not 1. Ideellt arbetande ledare har fritt medlemskap.
Not 2. Spelare som tillkommer efter årsskiftet betalar fulla medlemsavgiften och halva
träningsavgiften.
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Styrelsens förslag på budget
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Styrelsens förslag på stadgeändringar
Ändring av 1 § Ändamål
…bedriva innebandy på breddnivå i Falköpings Kommun. Föreningen ska vara öppen alla.
…bedriva meningsfull och hälsosam innebandyverksamhet för ungdomar och vuxna.
Föreningens vision är att vara en stark, attraktiv och inkluderande förening med bred grund i
egen ungdomsverksamhet.

Ändring av 16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Ändring av 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år
har rösträtt på möte.
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år
har rösträtt på möte.

Tillägg till 23 § Valberedningens sammansättning och åligganden
Om en valberedning ej kan väljas på årsmötet kan styrelsen utses att ansvara för
valberedningens arbetsuppgifter under kommande verksamhetsår.

Tillägg till 27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
I brådskande fall och vid ärenden av mindre karaktär kan beslut tas via användandet av
digitala kommunikationskanaler. Minst hälften av styrelsens ledamöter måste då godkänna
beslutet inom 48 timmar från det att en omröstning initierats. Beslut som fattas på detta
sätt sammanställs och redovisas på nästkommande styrelsemöte.
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Valberedningens förslag
Styrelsen
Emil Martinson - omval
Camilla Sjöberg – nyval
Lennart Rundin - nyval

Revisor (1 år)
Mohamad Najib - omval

Valberedning (1 år)
Styrelsen

SDF-ombud (1 år)
Emil Martinsson – omval

