
Protokoll för årsmöte med Djäkneböle/Bjännsjö idrotts och fritidförening 

 

Datum: 2011-03-29 

Plats: Djäknegården 

 

Närvarande: 

Stefan Rudolfsson, Björn Norman, Nicklas Jonasson, Jeanette Johansson,  

Roger Johansson, Roland Sandström, Robert Möller, Siv Forsen,  

Margareta WolfWatz, Iréne Helgesson, Tobias Bodén Lundberg 

 

1. Stefan Rudolfsson öppnade mötet. 

 

2. Stefan Rudolfsson valdes till mötesordförande och  

    Nicklas Jonasson till mötessekreterare. 

 

3. Robert Möller och Björn Norman valdes att justera mötesprotokollet. 

 

4. Kallelse/dagordning godkändes. 

 

5. Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen. 

    Fredags-Djäkne lika populärt som vanligt. Toalett och köksrenoveringen blev  

    väldigt bra och alla mötesdeltagarna var nöjda. 

    Valborg och julfest firades på djäknegården.  

     

6. Robert Möller gick igenom räkenskapsåret. 

    Årsmötet har inga kommentarer. 

 

7. Iréne Helgesson gick igenom Revisionsberättelsen. 

 

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. Mötet fastställde ny årsavgift för 2011 och 2012 till  

    80 kr/person eller 200 kr/familj. Viktigt med förtydligande av vad  

    som ingår i medlemskapet tillsammans med utskicket av årsavgiften. 

 

10 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och suppleanter lades fram. 

 

 Robert Möller – omval 2 år som ledamot 

 Ulrica Grundberg – omval 2 år som ledamot 

 Nicklas Jonasson  – omval 2 år som suppleant 

 Ulf Lundmark  – omval 2 år som suppleant 

 Irene Helgesson – omval 1 år som revisor 

 Camilla Wolf-Watz – omval 1 år som revisor 



 Hans Wolf-Watz - omval 1 år som revisorssuppleant 

 Leif Hellström - omval 1 år som revisorssuppleant 

      

      Mötet valde enligt valberedningens förslag. 

 

11. Val av valberedning. 

      Mötet beslöt omval av Siv Forsén  

      Mötet beslöt omval av Jeanette Johansson 

 

12. Framställning av förslag. Inga inkomna.  

       

13. Val av firmatecknare. 

Mötet valde ordföranden och kassör var för sig. 

 

14. Verksamhetsplanen genomgicks av ordföranden. 

      Punkten godkändes av årsmötet. 

 

15. Övriga frågor:  

   

Siv Forsen utses till ny ansvarig för lokaluthyrning för 2011. 

Stefan Rudolfsson ordnar det praktiska för detta. 

 

Roland kollar med Bernt M om han kan ta på sig Vaktmästartjänsten. 

 

Siv F, Margareta W och Tobias B bildar en organisationsgrupp för  

att hitta vägar att locka fler till att hyra Djäkne, t.ex. via hemsidan, 

facebookgrupp. De tar även fram kort information/förtydligande om vad 

som ingår i DIFF som medlem till utskicket av årsavgiften. 

 

Iréne tar kontakt med Umeå Kommun angående annonsering om  

Djäknegården i deras Företagsnytt. 

 

Önskan om medlemsmöte kring verksamhetsutveckling, idébank m.m. 

 

Siv F beviljas fri lokalhyra för sin musikrepetion mot gratis 

uppträdande/spelning vid lämpligt tillfälle.  

 

 

 

 

 

 

   



 

16. Stefan tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Nicklas Jonasson   Stefan Rudolfsson 

Sekreterare för mötet    Ordförande 

 

 

 

 

 

Robert Möller   Björn Norman 

Justerare    Justerare 


