
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Bajen Fans 802018-2674 23/5-2021 Södermalm

1. Ordförande öppnar mötet.
Jonas öppnade mötet och hälsade alla välkomna med en skål för Bajen.

2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 19 medlemmar varav 9 från sittande styrelse. Röstlängden justerades till 20/10 
från punkt 8

3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs behörigt utlyst.

4. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Urban Rybrink till sekreterare valdes Kalle Strandberg.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar 
protokollet.
Till justerare samt rösträknare valdes Tommy Wahlund och Niklas Lundström

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret. 
Årets verksamhet och ekonomi föredrogs av den sittande styrelsen och lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret. 
Klas Lindahl, föreningens revisor föredrog sin berättelse och yrkade på ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen erhöll ansvarsfrihet, beslutet var enhälligt

10. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgifterna fastställdes till 250kr för vuxen, 125kr för ungdomar och pensionärer samt 50kr för barn.

11. Val till styrelsen.
a) Ordförande för en tid av 1år
Jonas Karlsson Öhlin

b) Kassör för en tid av 2år
Valet utgår då Niklas Lundström har 1års mandat kvar.

c) Sekreterare för en tid av 2år
Valet utgår då Ebba Radinger har 1års mandat kvar.

d) Ledamöter för en tid av 2år
Martin Nilsson. Omval
Colin Nairn. Omval
Pontus Håkansson. Omval
Marcus Beckford. Omval
Kalle Strandberg. Omval
Kattis Ericsson. Omval
Tommy Wahlund. Nyval
Erkki Koskinen. Nyval

e) Suppleanter för en tid av 1år
Martina Locatelli

12. Val av två revisorer för en tid av 1år
Klas Lindahl



13. Val av valberedning för en tid av 1år
Rickard Ullskog, Urban Rybrink

14. Behandling av eventuella motioner.
En motion (bil1) behandlades och avslogs, beslutet var enhälligt.

15. Övriga frågor.
Mötet ansåg att endast två valberedare var lite i underkant, styrelsen tillsammans med valberedningen 
ålades att finna en eller två personer till för uppdraget.

mötet ansåg att föreningen bör ha två revisorer, styrelsen ålades att söka ytterligare en revisor för 
verksamhetsåret.

Stockholmsalliansen har i år beslutat att ge sitt hederspris till Bajen Fans Colombia.

Frågan om användandet av vårt namn, Bajen Fans, i sammanhang där det kan motverka föreningens syfte 
diskuterades. Ett exempel var Bajen Fans Bowling som faktiskt tävlar mot Hammarby. Styrelsen ålades att 
upprätta riktlinjer för användandet av namnet.

Fråga om det finns avsikt att arrangera BF-cup i år, det är styrelsens vilja att kunna genomföra den till 
sensommaren.

16. Mötet avslutas.
Urban tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Ordf. Urban Rybrink Sekr. Kalle Strandberg

____________________________ _______________________________

Just. Tommy Wahlund Just. Niklas Lundström

____________________________ _______________________________
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