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LUFFARLIGAN 
Protokoll fört vid Luffarl igans årsmöte vid Bollmoravallen onsdagen  
den 13 maj 2015 
 

 
1, 2 Mötets öppnande och dagordningen 
Martin Eriksson öppnade mötet och dagordningen fastställdes efter att pkt 7, 8 
och 9 föreslagits att behandlas separat. 

 
3 Mötets behöriga utlysning 
Mötet ansågs behörigt utlyst då kallelsen varit anslagen på vår hemsida i mer än  
14 dagar.  

 
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Martin Eriksson valdes till ordförande och Björn Stolt till sekreterare för mötet.  

 
5 Val av protokollsjusterare 
 Stenåke Johansson och Lennart Sjöstål valdes till protokollsjusterare. 
 
6 Förteckning över närvarande 
Förteckning över närvarande upprättades. Se bilaga 1.  
 
7 Årsberättelse samt resultat- och balansräkning 
8 Revisionsberättelse 
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen föreslog att: Årsberättelsen, resultat- och balansräkning, 
revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ajourneras till 
julmötet 2015 på grund av att styrelsen inte hunnit med att utreda och 
kommunicera vissa transaktioner. 
 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.   
 
10 Beslut om föreningens vinst enligt balansräkningen 
Beslöts att vinsten överförs till ny räkning för nästa verksamhetsår 

  
11 Val av styrelseordförande för ett år samt en ledamot för två år 

och en ledamot för ett år 
Sten Bergstrand redogjorde för valberedningens förslag och följande beslut togs: 
Martin Eriksson valdes till ordförande för ett år. 
Lasse Lindgren omvaldes till ledamot för två år. 
Leif Hermundstad kvarstår, eftersom han valdes för två år vid årsmötet 2014. 
 
12 Val av revisor för ett år 
Sverre Johnson valdes till revisor för ett år. 
 
13 Utseende av valberedning 
Sten Bergstrand och Björn Stolt omvaldes till valberedning varav Sten Bergstrand 
är sammankallande. 

 
14 Övriga ärenden som anmälts ti l l  styrelsen 
Styrelsen föreslog att ändra räkenskapsåret till 1 januari – 31 december. 
Beslöts att vi behåller räkenskapsår enligt stadgarna  som är 1 juli – 30 juni.  
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15 Information om aktuella frågor 
Lasse Lindgren redogjorde för verksamhetens omfattning samt den ekonomiska 
ställningen. Årets utgifter är ca 25 000 kr varav materialinköp ca 23 000 kr. 
Kassan är ca 31 000 kr och sparat för ungdomsstipendiet ca 11 000 kr. 
 
Vid StOF:s årsmöte 2015 blev inget ungdomsstipendium utdelat. 
Sten Bergstrand föreslog att Luffarligan slutar att dela ut årligt 
ungdomsstipendium. 
Beslöts att vi avvaktar med beslut om detta till julmötet i december 2015. 
 
Martin Eriksson och Lasse Lindgren redogjorde för att några arrangörer hoppat 
av sommarserien p g a för många andra arrangemang. Sommar- och vinterserien 
ligger utanför Luffarligans verksamhet. 

 
16 Mötet avslutas 
Styrelsen och Tommy Lindberg avtackades för det goda och oegennyttiga 
arbete de uträttat under verksamhetsåret.  
 
Då inget ytterligare förelåg avslutades mötet. 

 
 

Bollmoravallen onsdagen den 13 maj  2015 
 
Vid protokollet    Justeras: 

 
 

 
Björn Stolt     Stenåke Johansson Lennart Sjöstål 

 


