
   Årsmötesprotokoll  
 

 
1 Mötets öppnande  
Mötet förklarades öppnat. 
 
2 Val av, mötesordförande, sekreterare och justeringsmän. 
Till mötesordförande valdes André Johansen, till sekreterare valdes Johanna Hermansen   
Och till justeringsmän Christoffer. 
 
3 Mötets dagordning 
Mötets dagordning delas ut och fastställdes. Några fel i dagordningen korrigerades. 
 
 4 Mötet utlysts på rätt sätt 
Alla har fått information via sociala medier och sms. Information om mötet har lämnats under 
träningspassen. Önskemål finns att få informationen via en lapp också.  
 
5 Verksamheten: 
A Verksamhetsberättelse delas ut 
 
B Vad har uppfyllts/inte uppfyllts det gångna verksamhetsåret (se även verksamhetsberättelse): 
 

 Föreningen har inte uppfyllt målet att tillsätta en grupp för att försöka hålla 1–2 tävlingar per 
år, eftersom canvas och ny ring fortfarande saknas. Canvas och ring kommer i januari 2019.  

 Tillgång till ytterligare lokal är inte uppnått, Crossfit lokalen är såld och hyrning av 
källarlokalen gick ej igenom.  

 Mål 600 elever har ej uppnåtts, brist på lokal däremot är vi så många medlemmar som får plats 
på passen. 

 Föreningen ska ta 5 SM medaljer, 3 guld och 1 silver har uppnåtts, samt ett VM brons för 
seniorer och ett VM silver i juniorklass.  

 Fortsatt satsning på utvecklingsgrupp, ej uppnått däremot utökade vi träningspassen för 
fortsättning 2 gruppen för vidare utveckling.  

 Fortsatt samarbete med andra klubbar i Sverige och utlandet vi har fortsatt samarbete med 
Norge, thaiboxningsklubben Southside och även en träningsresa till Halmstad har anordnats. 
Stockholm kick, Finland och Odenplan har även varit på gästsparring. Målet har uppfyllts men 
kan bli bättre.  

 Träningspass på fredagar har ej uppnåtts eftersom vi utökat pass på söndagar istället. Fredagar 
har enligt tidigare erfarenheter inte funkat så bra.  

 Mål att anordna träningsläger har uppnåtts, 2 ggr till Thailand och 1 gång till Halmstad Muay 
Thai.  

 Förändringar gällande kostnader för medlemmar, medlemsavgift på 250 kr/år kommer att 
höjas till 300 kr/år till vårterminen 2019.   

 Föreningen inhandlar magplattor och hopprep (10 tjocka & 10 tunna). 10 tunna fanns, men de 
slängdes då de var dåliga. Magplattor har köpts in.  

 Väggmonterade boxningssäckar ska köpas in, har uppnåtts.  
 Fler träningsmatcher ska anordnas, vi har under året haft två st klubbmästerskap istället för ett.  
 Anordna självförsvarskurs samt ansöka om bidrag för detta, kursen anordnades men blev 

aldrig av pga av sjukdom gällande den inhyrda tränaren, och för litet intresse hos medlemmar, 
därmed har målet inte uppnåtts och projektet har lagts ned.  

 Fler föreningsbidrag kan sökas för olika ändamål, detta ska kollas upp 2019.  
 



 
 
 
C Föreningens mål kommande år 

 Att anordna 4 tävlingar (varannan månad) tillsammans med andra klubbar (ej KM) år 2019, 
Emil, Johan och Ali är intresserad att planera & anordna tävlingar på klubben. Medlemmarna 
är även intresserade att hjälpa till med tävlingarna.  

 Urskilja tävlingarna som ska anordnas 2019 från andra klubbar, tex. Pokal/medalj och gratis 
mat för fighters.  

 Milstolpe, anordna en stor gala  
 Undersöka andra lokaler  
 Ett mål är 5 SM medaljer (både junior och senior)   
 Försöka hitta en bättre lösning på medlemmar som vill tävla (elitgrupp tex)  
 Målsamtal & kravanalys med de medlemmar som vill tävla 
 Bättre och mer samarbeten med andra klubbar i Sverige och utland, tillexempel bjuda in 

”eliten” från andra klubbar på söndagar och köra med vår elit/de som tävlar.  
 3 olika typer av medlemskap tex, brons, silver och guld kollas upp.  
 Ett träningsläger till Norge, generellt anordna fler träningsresor.  
 Höja medlemsavgiften från 250 kr/år till 300 kr/år.  
 Söka föreningsbidrag för olika ändamål.  
 Vi ska två medicinlådor, en för match och en för de som skadar sig på träning.  
 Alla instruktörer ska gå utbildning i HLR.  
 Fler föreningsbidrag kan sökas för olika ändamål. André kollar upp.  
 Emil föreslår att alla som byter grupp ska gå en mitsutbildning och ett krav för att gå upp i 

grupperna ska man ha gått en mitskurs.  
 Ali och Johanna marknadsför lunchpassen på Södertörns Campus  
 Mer marknadsföring gentemot företag  
 Börja använda appen Bruce  
 Ansluta till Gräsroten  
  

 
6 Ansvarsfrihet för styrelsen* 
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades 
 
7 Årsredovisning 
Ej klar, kommer att komma ut i januari 
 
8 Medlemsavgifter  
Medlemsavgiften höjs från 250 kr/år till 300 kr/år.  
 
9. Klubbmästerskap 
KM har för första gången hållits två ggr under det gångna året och ska förhoppningsvis hållas två ggr 
även 2019.  
 
10 Val av styrelse 
Mötet valde André Johansen till ordförande, Isak Johansson till vice ordförande, Emil Bjarnestad till 
kassör och Johanna Hermansen till sekreterare, 
 
 
11 Val av ekonomiansvarig 
Mötet enades om att NMK Redovisning ska få fortsätta sitt uppdrag för hjälp med bokslut och 
årsredovisningar mm. 
 
 



12 LOK-stöd och andra bidrag 
Riksidrottsförbundet och Botkyrka kommun har båda godkänt föreningens ansökan om bidrag för 
2018.  
 
13 Inkomna motioner 
Inga 
 
14 Övriga frågor: 

 Önskemål, öppen matta 1–2 ggr i månaden där man får komma hit och göra vad man vill. 
Gratis för medlemmar, vill man ta med en kompis så får de betala.  

 Önskemål, låta de ”små” få titta på när eliten tränar.  
 Sätta upp en lapp om att stänga dörren till omklädningsrummet  
 Tjejerna måste bli bättre på att hålla snyggt i omklädningsrummet!  
 Sätta upp ett draperi. 

 
 
15 Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tullinge 2018-12-17 
sekreterare    Mötesordförande 
 
 
……………………………………                               …………………………………….. 
Johanna Hermansen                                              André Johansen 
 
 
 
 
Justerare 
 
…………………………………… 
Christoffer Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer). Normalt beviljas de ansvariga 
på årsmöte ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Detta påverkar föreningens eller företagets rätt 
att stämma personerna för hur de skött sina uppdrag.) 
 


