
   
 

Dagordning årsmöte GIF Sundsvall 2023-03-13 
 

Plats: NP3 Arena 

Tid: 18.00 

 

1. Årsmötet öppnas  

2. Fråga om mötets behöriga utlysande  

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

a Valberedningen föreslår Niklas Säwen som ordförande och Lars Westlund som 

sekreterare  

4. Va1 av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med årsmötets ordförande 

justera mötesprotokollet 

a Förslag. Namn föreslås och beslutas på mötet 

5. Parentation över under året avlidna medlemmar.  

6. Föreningsstyrelsens årsberättelse för det närmast föregående året, rapport från 

ungdomssektionen och ekonomisk redogörelse. 

a Föredragande Stefan Söderlund Ordförande  

7. Revisionsberättelse 

a Föredragande KPMG Lars Skoglund och förtroendevalda revisorer Gert Söderberg 

samt Arne Hansson 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

9. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en period av ett år 

a Valberedningen föreslår omval av Stefan Söderlund till föreningens ordförande för 

en period av ett år. 

10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse 

a Valberedningen föreslår oförändrat antal (6 stycken) ledamöter, dvs val av 3 

ledamöter på en period av två år. Valberedningen föreslår därtill ett fyllnadsval av 

ledamot på ett år. Valberedningen föreslår oförändrat antal (4 stycken) suppleanter. 

11. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en period av två år samt eventuella fyllnadsval 

för en period av ett år 

a Valberedningen föreslår, för en period om två år, att årsstämman beslutar om omval 

av styrelseledamoten Linda Lindqvist och nyval av Mia Hammarstedt Blom. 

Valberedningen föreslår att Mattias Denkert väljs som ordinarie ledamot på två år 

från att idag vara suppleant. Valberedningen föreslår fyllnadsval på ett år av Helen 

Caro.  

12. Val av suppleanter i föreningens styrelse för en period av ett år 

a Valberedningen föreslår omval av Ulf Broman samt nyval av Elin Holmgren, Saleh 

Dirawi och Joakim Molin. Samtliga suppleanter väljs på en period om ett år.  



   
 

13. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en period av ett år  

a Valberedningen föreslår för en period om ett år, omval av det 

auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB får inom sig 

välja en revisor samt en suppleant till densamme.  

b Valberedningen föreslår för en period om ett år som andra revisor, en 

lekmannarevisor, Arne Hansson med Gert Söderberg som suppleant. 

14. Val av tre ledamöter i vardera kommittén för Stiftarpokalen och Sundbompokalen 

a Valberedningen föreslår att styrelsen utser ledamöter till kommittéerna.  

15. Val till representant och suppleant till överordnade förbunds årsmöten (i tillämpliga delar: 
Svenska Fotbollförbundet, Medelpads Fotbollförbund, Föreningen Svensk Elitfotboll) 

a Valberedningen föreslår att styrelsen utser representanter och dess suppleant.  
16. Val av valberedning. 

a Förslag. Petra Kreij, Kjell Olofsson och Anders Hörnqvist omval på ett år. 

b Förslag. Henrik Wikström nyval ett år 

17. Förslag till verksamhet under kommande år och beräknad budget för densamma. 

a Föredragande Stefan Söderlund Ordförande.  

18. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.  

19. Motioner som väckts av föreningsmedlem och som för föreningsstyrelsens yttrande 

inlämnats minst fjorton dagar före årsmötet 

a Se bilagehandlingar motionssvar med motioner.  

20. Förslag från föreningens styrelse som inte innefattas i ovanstående punkter  

21. Styrelsens förslag till utmärkelser enligt § 36 och utdelning av dessa 

a Styrelsen föreslår stämman att utdela Guldmedalj till Urban Hagblom. Guldmedalj, är 

föreningens högsta utmärkelse, kan tilldelas medlem som under minst 25 år utfört 

högt vitsordat och för föreningen avgörande insatser. Med guldmedaljen följer 

ständigt medlemskap samt fritt inträde till samtliga av föreningen anordnade 

arrangemang. 

b Motivation till utmärkelsen. ”Urban Hagblom har i nästan 30 år utgjort föreningens 

hjärta och hjärna. Han har under hela in karriär i GIF Sundsvall satt föreningen först 

och lotsat ett stort antal unga individer vidare i sina fotbollskarriärer. Hans 

arbetsinsats har vida överstigit vad som normalt kan förvänta sig och Urbans 

engagemang för föreningen har gjort att GIF Sundsvall idag är en fotbollsklubb som 

är en institution i fotbollssverige”  

22. Prisutdelning  

23. Årsmötet avslutas 
 


