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Luffarligan  

Protokoll fört vid Luffarligans årsmöte i Haninge SOK:s klubbstuga, Rudan 
onsdagen den 10 maj 2017 

 
 

1 Mötets öppnande  
Ordförande Martin Eriksson öppnade mötet.  
För mötet valdes Sten Bergstrand till ordförande och Björn Stolt till sekreterare.   

 
2 Dagordningen godkändes 

 
3 Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Rune Thurèn och Gustaf Richert. 
 

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

 
5 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 

Verksamhetsberättelsen som finns på vår hemsida  godkändes. 
Resultat- och balansräkningen för 2016 lästes upp och godkändes.  

 
6 Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes  
 
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslöts att styrelsen får ansvarsfrihet för 2016 
 

8 Aktuell ekonomisk status 
Martin Eriksson redogjorde för den ekonomiska statusen och att vi 2017-05-10  har 
24 281 kr på plusgirokontot. 
 

9 Val av styrelseordförande för ett år samt en ledamot för två år. 
Martin Eriksson omvaldes till ordförande för ett år. 
Lasse Lindgren omvaldes till ledamot för två år. 
Leif Hermundstad kvarstår eftersom han valdes för två år vid årsmötet 2016. 

 
10 Val av revisor för ett år 

Sverre Johnson omvaldes till revisor för ett år. 
 

11 Valberedning 
Sten Bergstrand och Björn Stolt valdes till valberedning med Sten som 
sammankallande. 

 
12 Status för banläggare hösten 2017 – våren 2018 

Martin Eriksson redogjorde för att det fattas tre banläggare till hösten och att det till 
våren finns gott om onsdagar utan banläggare.    
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Luffarligan  

13 Styrelsens förslag till stadgeändring 
Styrelsens förslag till stadgeändring under en ny §7 är att: 
 
Förslag som medlem önskar ta upp till behandling på årsmötet skall vara skriftligt 
och styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. 
 
Förslaget godkändes. 
 

14 Övriga frågor 
Sven Gärderud ifrågasatte om, vi i likhet med många andra sporter, skulle införa 
poängbedömning på våra prestationer. 
 
Leif Hermundstad uppmanade alla arrangörer att skicka in resultatfilen omgående 
när sista man eller kvinna har kommit i mål, då det är till stor glädje för deltagarna 
och de som följer oss på avstånd, att se hur det gått på Luffarligan. 
Kom ihåg att ange banläggarens namn i resultatlistan 
 
Martin Eriksson ombads att skriva en manual om hur man sänder resultatlistan per 
mobiltelefon. 
 

15 Då inget ytterligare förelåg avslutades mötet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Haninge SOK:s klubbstuga onsdagen den 10 maj  2017 
 
Vid protokollet    Justeras: 

  
 

 
Björn Stolt     Gustaf Richert               Rune Thurén 


