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1

Mötets öppnande
Janne Wärnbring hälsade alla välkomna och förklarade IF Hagapojkarnas 65:e
årsmöte öppnat.

2

Val av årsmötesordförande
Till årsmötesordförande valdes Börje Hillfelt.

3

Val av årsmötessekreterare
Till årsmötessekreterare valdes Janne Swärd.

4

Val av justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän valdes Rolf Holm och Bertil Johansson.

5

Röstlängd
Frågan om röstlängd bordlades.

6

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

7

Årsmötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna fann mötet behörigt utlyst.

8

Verksamhetsberättelsen för 2008
Verksamhetsberättelsen för 2008 godkändes. Bilaga 1.

9

Verksamhetsplan för 2009
Verksamhetsplanen för 2009 godkändes. Bilaga 2.

10 Revisionsberättelse
Gunnar Zackrisson läste revisionsberättelsen. Han tillade att han var mycket
imponerad av ordningen i böckerna och över styrelsens arbete under året.
Bilaga 3.

11 Proposition från styrelsen ( namnändring)
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att ändra namn på föreningen från det
idag lite omoderna och ojämlika IF Hagapojkarna till IF Haga.
Mötet uppdrog vidare åt styrelsen att till nästa Årsmöte ta fram en
genomarbetad kostnadsberäkning.

12 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens representanter beviljades full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

13 Val av huvudstyrelse för 2009
Till Ordförande på 1 år valdes Janne Wärnbring med acklamation.
Till Sekreterare på 2 år valdes Janne Swärd.
Till Ordinarie ledamot på 2 år valdes Svante Knutsson.
Till Ordinarie ledamot på 2 år valdes Björn Runn.
Löpande mandat ytterligare 1 år Stefan Fogelberg. (kassör).
Löpande mandat ytterligare 1 år Kristina Fritz.
Löpande mandat ytterligare 1 år Marie Lagerström.
Till suppleanter valdes 3 st. sektionsordföranden enl. punkt 14.

14 Val av Dam, Ungdoms och Herrsektionsordförande tillika suppleanter i
Huvudstyrelsen
Till Ordförande för Damsektionen valdes Cenny Ericsson.
Till Ordförande för Ungdomssektionen valdes Åke Svensson.
Till Ordförande för Herrsektionen valdes Jonas Wikström.

15 Val av Revisorer för 2009
Till Revisorer valdes Gunnar Zackrisson och Sven- Olof Ivarsson.

16 Budget för 2009
Stefan Fogelberg gick igenom 2008 års resultat (Bilaga 4) som efter stora
besparingar och återhållsamhet blev ett litet plusresultat på 31 836:-. Därefter
presenterades styrelsens budgetförslag för 2009 vilken godkändes. Bilaga 5.

17 Medlemsavgifter för 2010
Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter godkändes.
Det innebär 200:- för enskild medlem och 400:- för familjemedlemskap.

18 Val av valberedning
Till valberedning valdes Börje Hillfelt sammankallande och Tommy Johansson.

19 Övriga frågor.
Åke Svensson tog upp problemet med att vi tappar ungdomar i föreningen och
särskilt flickor. Vi måste därför arbeta aktivt för att behålla och öka antalet
ungdomar som vill spela boll i IF Hagapojkarna.
Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utse en arbetsgrupp som skall arbeta
med dessa frågor.
Dolle frågade mötet om det är OK att föreningens V ordf. Björn Runn är politiskt
aktiv. Björn svarade att han aldrig blandat ihop politik med sitt engagemang i IF
Hagapojkarna. Flera mötesdeltagare uttalade sig i frågan, samtliga med åsikten
att vi inte skall blanda idrott och politik och man hade fullt förtroende för Björn
Runn.

Sanna Hellgren föreslog att ungdomsspelare hjälper till vid träning av de mindre
lagen.

20 Överlåtelse till nya styrelsen
Börje Hillfelt tackade för förtroendet att leda årsmötet och överlämnade
klubban till föreningens omvalda ordförande Janne Wärnbring.

21 Avtackning och Uppmuntran
Blommor överlämnades till avgående Tommy Johansson och Roger Svensson som
tack för deras insatser i styrelsen.
Blommor överlämnades även till Christer Johansson, Cenny Ericsson, Marcus
Johansson, Pernilla Lagerström, Börje Hillfelt och Bo Plym för fina insatser i
föreningen under 2008.
Cenny Ericsson framförde ett rim speciellt riktat till Camilla Lyck för hennes
insatser och betydelse för Damlaget under 2008.

22 Mötets avslutning
Ordförande Janne Wärnbring tackade mötesdeltagarna för visat intresse och
förklarade det 65:e årsmötet för avslutat.
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