
Ängby Motion & Volley, Protokoll årsmöte 2019-03-27 
Plats: Södra Ängby Skola, 27 mars kl 19.00 
Närvarande: Anders Vass, Tomas Brenning, Bengt Gärtner, Gustav Sundqvist, Bengt 

Axelsson, Jonas Edgren, Andrus Klaar, medan Erland Almström och Karin 
Leander passade på att anlända efter att mötet var avklarat. 

1. Mötet öppnades kl. 19.15. 
2. Anders valdes till ordförande för årsmötet. 
3. Tomas valdes till sekreterare för årsmötet. 
4. Bengt A och Jonas valdes till justeringsmän. 
5. Anders beskrev årets verksamhet: 

• Ordföranden, genom Anders, hade inget speciellt att säga. 
• Anders beskrev ekonomin. Efter intäkter på 13 700 kr och utgifter på 14 284 kr blev 

resultatet -584 kr. Vi hade ett kapital vid årsskiftet på 4 020,95 kr. Revisorerna 
godkänner räkenskaperna. 

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
7. Inga framställningar från styrelsen har inkommit. 
8. Årsmötet bestämde att ersättningen till styrelsen förblir 0 kr. 
9. Budgetförslag för kommande år är att medlemsavgiften förblir 200 kr samt att avgiften för 

hallhyra under våren och hösten anpassas efter verkligheten. Övriga avgifter bestäms vid 
senare tillfälle. 

10. För första gången på 30 år valdes en ny styrelse. En intensiv kampanj genomfördes på 
plats. Gustav tyckte Bengt A skulle bli en lysande ordförande. Bengt A ansåg att Gustav 
hade superba kvalifikationerna för posten. 
I alla fall, till ny ordförande valdes Gustav Sundqvist, Anders omvaldes som kassör och 
Tomas till sekreterare. Kassören (Anders Vass, 600711-0072) och ordföranden (Gustav 
Sundqvist, 621005-1212) tecknar föreningen var för sig. 

11. Till revisor valdes Bengt G och revisorssuppleant Bengt A. 
12. Till skillnad från tidigare år, då styrelsen innehaft posten, valdes Bengt A till 

valberedning. 
13. De övriga frågorna som diskuterades (och beslutades) var: 

• Anders har ansökt om samma halltid som förra året (och får förhoppningsvis den). 
• Protokollet samt framtida dokument kommer att finnas tillgängliga via hemsidan, 

www.brenning.se och vidare via Private pages samt Korpen (volleyboll). 
14. Mötet avslutades kl. 19.29 med total längd på 14 minuter, dvs. två minuter längre än förra 

året men lika långt som året innan dess. Lowscore hittills är från år 2007 då mötet endast 
tog 6 minuter. 

 
Justeras Justeras 
 
 
Bengt Axelsson Jonas Edgren 

http://www.brenning.se

