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Protokoll fört vid IF Brommapojkarnas årsmöte 2020-03-05, Sportkontoret Grimsta. 

 

Före årsmötet genomfördes en ceremoni med prisutdelning och utmärkelser samt annonsering 

av Hall of Fame 

 

Föreningens ordförande Fredrik Bergholm (Fredrik) hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet för öppnat. Fredrik påbjöd parentation, för Hans ”Nordan” Nord samt för de barn och 

ungdomar som gått bort under året. 

 

§  1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

Fredrik meddelade att avprickning av alla mötesdeltagare skett vid inpassering till 

möteslokalen, med utdelning av individuella (numrerade) röstkort till röstberättigade 

medlemmar och föreslog därför att avprickningslistan vid inpassering gäller som röstlängd. 

Fredrik frågade mötet om vi kan göra så. Fredrik frågade också mötet om det som brukligt 

tillåter att besökare som eventuellt inte är behöriga deltar på mötet och har yttranderätt. 

 

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till röstlängd och utomståendes närvaro och 

yttranderätt. 

 

Röstlängden fastställdes slutligen till 67 röstberättigade medlemmar. 

 

§  2 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Fredrik frågade om årsmötet kan anses vara behörigen utlyst. Manuel Lindberg förklarade att 

stadgarna föreskriver att skriftlig kallelse jämte dagordning för årsmötet skall översändas till 

samtliga medlemmar senast 4 veckor innan mötet. Information om årsmötesdatum 

meddelades samtliga medlemmar den 26e november 2019. Kallelse jämte dagordning har 

översänts, både genom mejl till samtliga medlemmar den 24e januari, och genom brevutskick 

till röstberättigade medlemmar i början av den påföljande veckan, vilket i båda fallen med god 

marginal är drygt 4 veckor före dagens datum. Kallelse jämte dagordning har också lagts ut på 

hemsidan och gått ut via föreningens sociala medier. 

 

Fredrik frågar mötet om vi kan anse mötet vara behörigen utlyst. 

 

Årsmötet beslutade att mötet varit behörigen utlyst. 

 

§  3 Fastställande av dagordning 

Fredrik frågade om mötet kan fastställa den föreslagna dagordningen. 

 

Årsmötet fastställde dagordningen. 

 

§  4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Anders Eslander föreslog Doris Högne Rydheim (Doris) som ordförande. Fredrik frågade om 

årsmötet kan välja Doris som ordförande för mötet. 

 

Årsmötet valde Doris Högne Rydheim till ordförande för mötet. 

 

Doris övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att få leda mötet. Doris frågade 

om förslag på sekreterare för mötet. Anders Eslander föreslog Manuel Lindberg (Manuel). 

 

Årsmötet valde Manuel Lindberg till sekreterare för mötet. 
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§  5 Val av två justerare och rösträknare 

Doris bad om förslag på justerare och rösträknare. 

Anders Eslander föreslog Putte Salminen och Andrej Mionic som justerare och rösträknare. 

 

Årsmötet valde Putte Salminen och Andrej Mionic till justerare och rösträknare. 

 

§  6 Framläggande av verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt resultat- och 

balansräkningen 

Doris talade om att årsredovisningen (sammanlagd redovisning för föreningen och 

hallbolaget) finns upptryckt och framlagd vid mötet. Den kompletteras av 

verksamhetsberättelsen som fylligare redogör för verksamheten det gångna året. Niclas Melin 

presenterade projektet kring varumärkesplattformen från tidigare årsmöte. 

Tomas Bergström (kassör) föredrog föreningens ekonomiska resultat- och balansräkning 2019 

och det egna kapitalets tillväxt och betydelsen av de senaste årens spelarförsäljningar. Tomas 

svarade också på frågor kring utvecklingen av det strukturella resultatet. 

 

Doris frågade om årsmötet anser att verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt resultat- 

och balansräkning framlagts. 

 

Årsmötet beslutade att godkänna återrapporteringen av varumärkesplattformen, 

verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen avseende 

2019. 

 

§  7 Framläggande av revisionsberättelse 

Doris bad om revisorernas berättelse. Stefan Norell, Grant Thornton, fanns på plats och 

föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna förordade att resultat- och balansräkningen faställs 

samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

Årsmötet beslutade godkänna att revisionsberättelsen framlagts. 

 

§  8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Styrelsen föreslog att resultatet i den sammanställda redovisningen om 10 574 448 kr 

balanseras i ny räkning. Det egna kapitalet i den sammanställda redovisningen för 

moderföreningen och dotterbolaget (hallbolaget) uppgår därefter per 31 december 2019 till 

16 069 389 kr. Doris frågade om mötet kan fastställa resultat- och balansräkning. 

 

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt att årets resultat 

balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag. 

 

§  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Doris frågade om mötet kan ge styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag, för 2019 

och om beslutet är enhälligt. 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2020 

Doris frågade efter styrelsens förslag på avgift. Manuel redogjorde att årets avgifter är 
fastställda sedan tidigare, där medlemsavgiften är oförändrad och där spelaravgifterna är höjd 
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100 kr för år 2020. Förslaget är oförändrad medlemsavgift 2021 och att styrelsen får årsmötets 

sedvanliga mandat att kunna förändra spelaravgiften med mellan 0 och 200:- inför 2021. 

 

Doris frågade om mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

§ 11 Framläggande av verksamhetsplan för 2019 

Fredrik föredrog första halvan av presentationen ”Verksamhetsplan 2019/2020” och Manuel 

den andra halvan som gällde kommande år. Tomas föredrog budget 2020, med 

sammanfattande kommentarer. 

 

Doris frågade om mötet kan godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk 

planering. 

 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och ekonomisk plan för 2020. 

 

Därefter fortlöpte på begäran en kortare paus. 

 

§ 12 Val; 

Valberedningen bestod 2019 av Anders Eslander, Patrik Emanuelsson och Anni Lindberg. 

Valberedningens sammankallande Anders Eslander (Anders) gjorde en sammanfattning av 

valberedningens arbete under året och inför årsmötet och förklarade att man hade som mål att 

göra en mer transparent process denna gång men beklagade också att valberedningen inte fullt 

ut nått målet med det uppsatta arbete de haft om att bland annat nå en jämställd styrelse. I 

övrigt hänvisade han till den skriftliga information från valberedningen som fanns upptryckt 

till årsmötet. 

 

Förslag kom att man skulle bordlägga valberedningens förslag då det inte var i enlighet med 

föreningens stadgar kring bland annat jämställdhet och åldersfördelning. Doris förklarade att 

man inte kan göra den tolkningen enligt stadgarna men överlämnade frågan till årsmötet att 

besluta om. Fredrik Bergholm kommenterade att han hade gjorde samma tolkning av 

stadgarna. 

 

Årsmötet beslutade att avslå förslaget om att bordlägga val av styrelsen. 

 

a) ordförande; 1 år 

Doris frågade valberedningen om förslag. 

Anders meddelade att valberedningen föreslog Jonas Bodin som ny ordförande, och gav en 

bakgrund. Jonas presenterade sig själv och pratade kort om sin bakgrund som spelare i BP och 

bla med 2 års erfarenhet från Stockholms Fotbollsförbunds styrelse. 

 

Doris frågade om det fanns fler förslag. 

 

Doris frågade om mötet kan välja Jonas Bodin och om beslutet är enhälligt. 

 

Årsmötet valde enhälligt Jonas Bodin till ordförande på 1 år. 

 

b) 5 ledamöter i styrelsen; 2 år samt ett fyllnadval på 1 år 

Doris frågade valberedningen om det fanns förslag på ledamöter i styrelsen. 
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Anders meddelade att styrelsen föreslås bestå av ordförande plus 9 ordinarie ledamöter. 

Ledamöterna Tomas Bergström, Maria Kovacs, Salina Olsson och Sophia Rosvall hade 

avböjt omval. Anna Iwarsson (vice ordf), Staffan Helgesson, Niclas Melin och Fredrik Dahlin 

var valda på 1 år till. Valberedningen föreslog omval av ledamoten Lars Olov Fredriksson, för 

en period på 2 år. Vidare föreslog valberedningen nyval av Fredrik Sträng, Kjell Jonevret, 

Anette Fagergren och Mats Örbrink, samtliga för en period på 2 år. Fredrik, Kjell, Anette och 

Mats fanns på plats och presenterade sig kort. 

 

Doris frågade om det fanns fler förslag eller om vi kunde besluta att välja enligt 

valberedningens förslag. Förslag kom då på att Iver Schmidt skulle väljas till styrelsen. 

Förslag kom också på att Sara Kroon skulle väljas till styrelsen. 

 

Staffan Helgesson begärde ordet och förklarade att han kunde tänka sig att ställa sin plats till 

förfogande i de fall Iver Schmidt avstod sin kandidatur till styrelsen och att de skulle släppa 

fram Sara Kroon istället, vilket man enades om. 

 

Styrelsen för 2020/2021 skulle således bestå av: Jonas Bodin (Ordförande 1 år), Anna 

Iwarsson, Niclas Melin och Fredrik Dahlin (alla 3 har 1 år kvar), Lars Olov Fredriksson (2 år 

omval) Sara Kroon (1 år fyllnadsval) samt Fredrik Sträng, Kjell Jonevret, Anette Fagergren 

samt Mats Örbrink (Samtliga 4 på nyval på 2 år) 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag, dvs Lars Olov Fredriksson 

på 2 nya år samt Fredrik Sträng, Kjell Jonevret, Anette Fagergren och Mats Örbink på 

2 år. Sara Kroon valdes enhälligt in på ett fyllnadsval om 1 år, för Staffan Helgesson. 

 

c) 2 revisorer jämte suppleant; 1 år 

Doris frågade valberedningen om det fanns förslag. 

Anders meddelade att valberedningen föreslog omval av Stefan Norell, auktoriserad revisor, 

från revisionsbyrån Grant Thornton och Claes-Göran Fri som föreningsrevisor. Som 

suppleant föreslogs Josefine Fors, auktoriserad revisor, från Grant Thornton. 

 

Doris frågade om årsmötet kan välja enligt valberedningens förslag. 

 

Årsmötet valde Stefan Norell som auktoriserad revisor och Claes-Göran Fri som 

föreningsrevisorer samt Josefine Fors som suppleant för den auktoriserade revisorn. 

 

d) 3 ledamöter i valberedningen varav 1 sammankallande; 1 år 

Anders Eslander och Patrik Emanuelsson ställde sina platser till förfogande och presenterade 

därefter ett förslag till ny valberedning: Roberth Hernadi (Sammankallande), Henrik 

Strömblad samt omval av Anni Lindberg. 

 

Doris frågade om årsmötet kan godkänna förslaget till valberedning. 

 

Årsmötet valde Robert Hernadi, Henrik Strömblad och Anni Lindberg till valberedning 

med Robert Hernadi som sammankallande. 

 

§ 13 Förslag och motioner 

 

Doris informerade årsmötet kort om stadgegruppens och styrelsens förslag till nya och 

reviderade stadgar för IF Brommapojkarna. Stadgegruppens och styrelsens förslag till 
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reviderade stadgar publicerades på föreningens hemsida och mejlades till samtliga 

medlemmar den 5e februari. Doris konstaterade att en stadgeändring kräver att minst 2/3 av 

antalet avgivna röster biträder ett beslut. 

 

Doris föreslog att stadgegruppen/styrelsen presenterar sitt förslag, och lämnade därefter över 

till Anna Iwarsson (Anna), vice ordförande i styrelsen och sammankallande i stadgegruppen. 

Anna presenterade gruppen som arbetat tillsamans som bestått av Claes Göran Fri, Putte 

Salminen, Peter Appelqvist samt Fredrik Dahlin. Anna sammanfattade projektet ang. 

revidering av föreningens stadgar, dvs bakgrund, process, arbetsgrupp och styrelsens roll, 

några huvudlinjer, framlagt förslag till reviderade stadgar, samt utvecklingsarbetet 

framåtriktat. Därefter lämnades öppet för frågor och synpunkter från medlemmarna. 

 

En rad med frågor och argument ställdes, bland annat vad gällde förändrad röstålder till det år 

man fyller 16 år samt röstning genom ombud. Anna presenterade en analys av 30 andra 

klubbars rösträttsålder som varierade från 12 till 18 år med huvudparten kring 15/16 år. Anna 

föreslog att man skulle rösta igenom de nya stadgarna med ändringen att man inte skulle få 

rösta genom ombud i enlighet med nuvarande stadgar, alternativ 1. 

 

Motförslag kom att årsmötet skulle besluta för att bordlägga och återremittera stadgarna, 

alternativ 2. 

 

Doris begärde och genomförde därefter muntlig omröstning av de två alternativen. 

 

Årsmötet beslutade att bordlägga och återremittera arbetet med att uppdatera 

stadgarna till nästa årsmöte. 

 

Inga övriga motioner hade inkommit. 

 

§ 14 Avslutning 

Anders Eslander och Anna Iwarsson avtackade styrelseledamöterna Fredrik Bergholm, Tomas 

Bergström, Maria Kovacs och Staffan Helgesson för deras insatser i BP generellt och i 

styrelsen specifikt genom många år. Salina Olsson och Sophia Rosvall avtackas vid ett senare 

tillfälle. Blommor delades ut till de i valberedningen som lämnade sina uppdrag. 

 

Fredrik tackade för förtroendet att ha fått leda föreningen under flera år och avtackade 

samtidigt Doris för att på ett föredömligt sätt ha lett årsmötet. 

 

Doris förklarade mötet för avslutat med ett klubbslag. 

 

Vid protokollet: Ordförande: 

 
 

Manuel Lindberg Doris Högne Rydheim 

Justerare: 

Putte Salminen Andrej Mionic 
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