
Årsmötesprotokoll IFK Support 8 mars 2018 
Lokal: Vilbergshallen,  Närvaro: 101 personer,  Mat efter årsmötet; 91 personer 
 

1.  Öppnades mötet av ordförande Åke Bjerselius 
IFK:s ordförande Peter Hunt tillsammans med Lisa Lund, Eric Smith och Isak Pettersson 
Svarade för en intressant och populär ingress med info om IFK inför seriestart 2018. 
Supporterklubbens Giggie Holmberg delade ut pris till Årets ledargärning 2017, som 
gick till Stefan Hellberg 
Bilder och info finns på www.ifksupport.com och Facebooksidan dito. 

2. Godkände årsmötet dagordningen och verifierade kallelsen som godkänd. 
3. Fastställdes röstlängden medelst handuppräckning, vilket godkändes av årsmötet. 
4. Valdes sittande Åke Bjerselius enhälligt att leda årsmötesförhandlingarna. 
5. Valdes Ingemar Eriksson att vara sekreterare för årsmötet 
6. Valdes Göte Lagerqvist och Janne Carlsson att justera årsmötesprotokollet. 
7. Årsberättelsen med dito ekonomisk rapport var utdelad till samtliga närvarande och 

godkändes enhälligt av årsmötet. 
8. Revisorerna rapport upplästes och godkändes av årsmötet. 
9. Årsmötet gav avgående styrelsen full ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden 2017. 

Beslutet noterades som enhälligt. 
10. Val                                 Åke Bjerselius omvaldes för ett år till ordförande 

Roland Zetterberg omvaldes för en tid av 2 år till sekreterare 
Ingemar Eriksson omvaldes till  styrelsen för en tid av 1 år 
Rune Brogren omvaldes till styrelsen för en tid av 2 år 
Hans Lundin omvaldes till  styrelsen för en tid av 2 år 
Roland Skarin omvaldes till revisor för perioden 2018 
Anders Lindgren omvaldes till revisor för perioden 2018 
Stefan Falkhäll omvaldes till revisor suppleant 2018  
Lars-Erik Ek omvaldes till revisor suppleant 2018  

11. Hans Hurtig omvaldes av årsmötet till Valberedning 2019 
Roger Strömqvist omvaldes till Valberedningen 2019 
Pelle Holm omvaldes till valberedningen 2019 

12. Styrelsens förslag oförändrad medlemsavgift 200.- för 2019, gillades enhälligt av årsmötet. 
13. Beslutades om bussresa till Friends och matchen mot AIK den 26 maj. Bussens 50 platser 

tecknades direkt. 
14. Avslutades årsmötet med tack till Peter Hunt med bisittare från IFK  och Supporterklubbens 

styrelsen för förtjänstfullt arbete 
Speciellt tack till HalvaPottens chef Giggie Holmberg och Läktarvärdarnas dito Igge Eriksson. 
Tack framfördes även till Vilbergshallen med personal för god service med kansli och 
postgång,  under perioden 2017. 
Serverades raggmunk och stekt fläsk till 90 av mötesdeltagarna i restaurangen. 
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