PROTOKOLL
Dag:
Plats:

fört vid Upplands Fotbollförbunds Årsmöte
onsdagen den 5 mars 2003 kl.19.00
Scandic Hotel, nord Uppsala

Årsmötets öppnande
Ordf. Mats Holmberg hälsade föreningsombud, allianser, domarklubbar, representanter från
DF, massmedia samt inbjudna gäster, pristagare, förbundets personal, m fl. välkomna till
Upplands Fotbollförbunds 86:e årsmöte.
Mats Holmberg redovisade det gångna verksamhetsåret och kommenterade aktuella
frågeställningar samt berättade om förbundets intentioner för år 2003.
Mats Holmberg tackar för gott samarbete under året och förklarar därefter årsmötet
öppnat.
Utdelning av utmärkelser
Ordförande Mats Holmberg utdelar utmärkelser, se bilaga 1
§1
Utrop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Förrättades upprop av ombud. Tillsammans representerades 33 föreningar med 77 stycken
röster, se bilaga 2.
§2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Utskick per den 2002-09-27, kallelse till fullmakt 2002-12-06 Fotbollsmagasinet nr 4 2002
allt enligt stadgarna.
Årsmötet förklarar mötet i behörig ordning utlyst
§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet beslutar
att

utse Upplands Fotbollförbunds hedersordförande Bengt Ragnarsson till ordförande

varefter ordförandeklubban överlämnades till Bengt Ragnarsson
Årsmötet beslutar
att

utse Anders Winberg till sekreterare

§4
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll och val av
erforderligt antal rösträknare.
Årsmötet beslutar
att

utse Tore Berglund, IK Fyris och Bo Bodin Enköpings IS
att jämte ordföranden justera protokollet.

att

utse Tore Berglund, IK Fyris och Bo Bodin Enköpings IS
som rösträknare
§5

Behandling av:
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet kalenderår.
Mötesordförande föredrog styrelsens berättelse samt hänvisade till ordförandes
inledningsanförande.
Årsmötet beslutar
att

godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

b) Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet kalenderår.
Mötesordförande föredrog styrelsens berättelse samt hänvisade till ordförandes
inledningsanförande.
Årsmötet beslutar
att

godkänna styrelsens förvaltningsberättelse.

c) Representantskapets rapport för sistförflutet kalenderår
Mötesordförande föredrog representantskapets rapport. Sekreterare Anders Winberg
meddelade att UFF:s styrelse har dragit tillbaka tidigare beslut att föreningarnas styrelse
måste träffa sina seniorlag innan seriestart.
Årsmötet beslutar
att

godkänna representantskapets rapport

§6
Revisorernas berättelse
Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse.
Årsmötet beslutar
att

godkänna revisorernas berättelse.
§7

Fastställande av balansräkning per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Årsmötet beslutar
att

fastställa balansräkningen per den 31 december 2002, sådan som den intagits i
styrelsens årsberättelse.

Årsmötet beslutar
att

årets vinst på 29.213,29 förs till ny räkning.
§8

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och representantskapet.
Årsmötet beslutar enhälligt
att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret den 1 januari –
31 december 2002.

Årsmötet beslutar enhälligt
att

bevilja representantskapet ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret den 1
januari – 31 december 2002.

§9
Val på ett år av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen.
Örjan Abrahamsson, valberedningens ordförande inledde med att berätta om valberedningens
arbete.
Örjan Abrahamsson, valberedningen, föreslår omval av Mats Holmberg, Märsta

Årsmötet beslutar enhälligt
att

omvälja Mats Holmberg till distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för
tiden till och med nästkommande årsmöte.
§ 10

Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
Örjan Abrahamsson, valberedningen, föreslår omval för en tid av två år tom ordinarie årsmöte
år 2005 av Ann Gunnarsson, Norrtälje, Bengt Larsson, Uppsala samt nyval av Kent Sundelin,
Enköping
Årsmötet beslutar
att

omvälja Ann Gunnarsson, Norrtälje, Bengt Larsson, Uppsala samt nyval av Kent
Sundelin, Enköping.
till ledamöter av styrelsen för en tid av två år tom ordinarie årsmöte år 2005.
§ 11

Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
att

omvälja Roland Jonsson, Enköping och Sune Johansson, Alunda som
revisorer till och med nästkommande årsmöte.

att

omvälja Lars Wallander, Enköping och Christer Söderlind, Uppsala som
revisorsuppleanter till och med nästkommande årsmöte.

§ 12
Val av ordförande samt tre övriga ledamöter i valberedningen till nästa årsmöte.
Roland Agius, IFK Uppsala föreslår omval av Örjan Abrahamsson, Uppsala, Kristina
Lamberg, Järlåsa och Arne Tåström, Norrtälje samt nyval av Erik Löfgren, Enköping med
Örjan Abrahamsson, Uppsala som sammankallande.
Årsmötet beslutar
att

välja följande ledamöter till valberedningen. Örjan Abrahamsson, Uppsala
Arne Tåström, Norrtälje, Kristina Lamberg, Järlåsa och Erik Löfgren, Enköping.
Örjan Abrahamsson, Uppsala sammankallande.
§ 13

Val av Upplands Fotbollförbund ledamot i SvFF:s Representantskap jämte suppleant
för
denna.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
att

bemyndiga styrelsen att utse ombud och suppleant till Svenska Fotbollförbundets
årsmöte
§ 14

Val av ombud jämte suppleanter till Svenska Fotbollförbundets årsmöte.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
att

bemyndiga styrelsen att utse ombud och suppleant till Svenska Fotbollförbundets
årsmöte
§ 15

Val av ombud jämte suppleanter till Upplands Idrottsförbunds årsmöte.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
att

bemyndiga styrelsen att utse ombud och suppleant till Upplands Idrottsförbunds
årsmöte.

§ 16
Fastställande av årsavgift för 2003.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
att

årsavgiften till Upplands Fotbollförbund 2003 ska vara oförändrad 1.000:- + 100:i resefördelningsavgift
§ 17

Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
Årsmötet beslutar
att

fastställa förslaget till arbetsplan för Förbundet under verksamhetsåret 2003.
§ 18

Fastställande av inkomst och utgiftsstat för innevarande kalenderår.
Årsmötet beslutar
att

fastställa det framlagda förslaget till budget under den 1 januari – 31 december 2003.
§ 19

Behandling av förslag som väckts av distriktsstyrelsen.
§ 20
Behandling av motioner, som före 1 november 2002 inkommit till distriktsstyrelsen från
röstberättigad förening.
§ 21
Redogörelse av ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte.
Ordf. Mats Holmberg redogjorde för de ärenden som skall behandlas på SvFF:s årsmöte.

§ 22
Årsmötets avslutning
Utlottades sex matchbollar bland de deltagande föreningarna.
Mötesordförande Bengt Ragnarsson tackar för förtroendet att leda mötet samt önskar
uppländsk fotboll lycka till och överlämnar därefter ordförandeklubban till Mats Holmberg.
Mats Holmberg framför ett varmt tack till Bengt Ragnarsson.
Ordförande Mats Holmberg förklarar det 86:e årsmötet för avslutat.
Årsmötet avslutas kl. 20.20
Uppsala som ovan
Anders Winberg

Justeras:
Bengt Ragnarsson
Mötesordförande

Tore Berglund
IK Fyris

Bo Bodin
Enköpings IS

