
Årsmöte 16/17
KFUM Taekwondo Linköping



Agenda 

• 1. Mötets öppnande.

• 2. Val av mötets funktionärer (ordförande och 
sekreterare, 2 rösträknare tillika justerare).

• 3. Frågan om mötets behöriga utlysande.

• 4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning samt 
förslag till vinst/förlustdisposition..

• 5. Föredragning av revisionsberättelsen för föregående år.

• 6. Beslut om vinst-/förlustdisposition.

• 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år.

• 8. Val av ordförande för en tid av 1 år.

• 9. Val av 2 ledamöter för en tid av 2 år.

• 10. Val av 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

• 11. Val av en revisor för en tid av 2 år.

• 12. Val av 1 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

• 13. Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande för en tid 
av 1 år till valberedningen med uppgift att förbereda 
samtliga val till nästa årsmöte. Ledamöterna får inte vara 
ledamöter i föreningens styrelse.

• 14. Information om verksamhetsplan och budget för 
innevarande år..

• 15. Behandling av förslag från medlemmar, styrelsen eller 
revisorerna till mötet överlämnande förslag.

• 16. Information och frågestund.

• 17. Mötets avslutande.



1. Mötets Öppnande



2. Val av mötets funktionärer (ordförande och 
sekreterare, 2 rösträknare tillika justerare).



3. Frågan om mötets behöriga utlysande.



4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 
samt förslag till vinst/förlustdisposition.



5. Föredragning av revisionsberättelsen för 
föregående år.



6. Beslut om vinst-/förlustdisposition.



7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
föregående år.



8. Val av ordförande för en tid av 1 år.



9. Val av 2 ledamöter för en tid av 2 år.



10. Val av 2 suppleanter i styrelsen för en tid 
av 1 år.



11. Val av en revisor för en tid av 2 år.



12. Val av 1 revisorsuppleanter för en tid av 1 
år.



13. Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande 
för en tid av 1 år till valberedningen med uppgift 
att förbereda samtliga val till nästa årsmöte. 
Ledamöterna får inte vara ledamöter i föreningens 
styrelse.



14. Information om verksamhetsplan och 
budget för innevarande år.



15. Behandling av förslag från medlemmar, 
styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnande 
förslag.



Motion om Träningsavgift

En motion rörande träningsavgifter och möjligheten till minskning av dem har inkommit inför 
Årsmötet den 28/5. Styrelsen har analyserat de senaste årens utfall och kommande verksamhetsårs 
budget och beslutat att till årsmötet föreslå följande sammanslagna termins- och medlemsavgifter:

- Barn/Ungdomar upp tom 15år samt studenter 800kr
- Ungdomar from 16år samt vuxna 1300kr
- Familjepris 2100kr

Utöver det tillkommer graderingsavgift på 200kr för Taekwondo, graderingsavgift för Hapkido ej 
föreslaget än.



Motion om Ledarstöd för unga ledare

För att främja återväxten bland unga ledare så vill vi föreslå en ersättning till unga ledare, främst i 
åldrarna 14-21 och studerande. Vi föreslår en ersättning på 100 kr per pass och att instruktörerna 
själva för söka ersättning för sina pass i slutet av varje termin.

Detta förslag skulle då resultera i en maximal kostnad per instruktör på 2 000 kr/termin (1 pass i 
veckan 20 pass/termin).

Uppskattningsvis kan detta leda till ca 4 pass i veckan (sett på hela sektionen).
Kostnaden blir då 8 000 kr/termin. Vinsten blir en positiv återväxt bland våra ledare och en 
avlastning för samtliga instruktörer.



16. Information och frågestund.

• Information från KFUM Linköping

• Redovisning av enkät



17. Mötets avslutande.

• Tack för detta verksamhetsåret 


