
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för BK Astrio tisdagen den 28 februari 2023 kl. 1800 i 

samlingslokalen Söndrums IP. Närvarande var 19 medlemmar. 

 

1. Mötet öppnades av Joakim Stierna som hälsade alla välkomna. 

Röstlängden för mötet presenterades och fastställdes. 

  

2. Till ordförande för årsmötet valdes Otto Hallgren och till sekreterare 

valdes Kent Högdin.  

 

3. Till justeringsmän, tillika rösträknare för mötet valdes Claes Sjöö och 

Patrik Hygert.  

 

4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt besvarades med ja 

 

5. Den föreslagna föredragningslistan fastställdes. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

presenterades och gicks igenom. Joakim Stierna konstaterade att all 

verksamhet förutom Grötviks hamnfestival nu åter bedrevs som före 

pandemin. Styrelsen var stolta över att den utövade 

lobbyverksamheten mot kommunens representanter angående en 

nödvändig upprustning av Söndrums IP burit frukt och att arbetet 

med detta redan kommit i gång.   

Damlaget tvingades tyvärr lämna sin serie och spelar 2023 åter i div. 

2 men kan ändå vara stolta över sin prestation med vinsten i DM 

som största framgång. Herrlaget svarade för en mycket stark säsong 

och blev tvåa i serien och nådde kval till div. 1 som man efter två 

jämna matcher tyvärr förlorade. 

På ungdomssidan har det varit rekordmånga (36) lag anmälda till 

seriespel och BK Astrio är fortfarande en av de största 

fotbollsföreningarna i Halland. 

Gällande samarbetet med Vapnö IF ska det utvärderas under året 

innan beslut tas om fortsättning. 

Årsredovisning/årsbokslut för det senaste året presenterades av Jan 

Rademaekers. Det redovisade minusresultatet förklarades med 

ökade kostnader för resor och löner, man har från och med 

november stärkt kansliet med en ny tjänst i form av 

ungdomsansvarig. 

Ifrågasättandet att styrelsen använder lagkassorna till den dagliga 

driften dementerades, samtliga lagkassor finns redovisade.  

Såväl verksamhetsberättelsen som årsredovisningen/årsbokslutet 

godkändes och lades till handlingarna. 

  

7. Anders Rane presenterade revisorernas berättelse över styrelsens 

förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret. 

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 



8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 

besvarades med ja. 

 

9. Styrelsen förslag att medlemsavgiften ska höjas med 100 kr/år 

presenterades av Joakim Stierna. Årsmötet beslutade enligt förslaget 

att medlemsavgiften från och med 2023 ska vara 500 kr/år.  

 

10.  Joakim Stierna presenterade verksamhetsplanen för 2023. Åke 

“Tuva” Johansson redogjorde för kvällsbingons verksamhet och 

efterfrågade stöd från styrelsen om att sprida reklam för 

bingoverksamheten. 

Budget för 2023 presenterades av Jan Rademaekers och Björn 

Jingblad. Konstaterades att det krävs ett stort arbete av samtliga för 

att öka intäkterna så man kan matcha de ökade utgifterna som bl.a. 

satsningen på en anställd ungdomsansvarig är. Återstarten av 

Grötviks Hamnfestival kan säkert vara en bidragande del.   

Såväl verksamhetsplanen som budgeten godkändes. 

 

11. Det fanns inga förslag från styrelsen eller i rätt tid inkomna motioner. 

 

12. a) Till ordförande på en tid av ett år valdes Mats Jingblad efter 

avgående Joakim Stierna. 

b) Till ledamöter i styrelsen på en tid av två år omvaldes Björn 

Ahnqvist och nyvaldes Helen Nilsson och Gianni Izetbegovic. 

Kvarstående är Cornelia Larzénius, Jan Rademaekers och Daniel 

Andersson. 

c) Till ledamot i styrelsen på ett år valdes Jan Melin.  

d) Till suppleanter i styrelsen på en tid av ett år, med för dem 

fastställd turordning, valdes Sandra Gullander (förstasuppleant). Som 

andrasuppleant fanns ingen kandidat utan platsen lämnas vakant. 

f) till revisorer på en tid av ett år valdes Anders Rane och Sune Berlin. 

Till deras suppleanter på en tid av ett år valdes Jonas Larsson och 

Johanna Pousette-Fransson. 

g) Till ledamöter i valberedningen på en tid av ett år omvaldes Björn 

Jingblad, Djuro Vucenovic och Fredrik Hansson där Björn Jingblad 

utsågs till ordförande. 

h) Till ombud till möten där föreningen har rätt att vara 

representerad genom ombud beslutades att styrelsen utser dessa. 

 

13. Övriga frågor. 

Det fanns inga övriga frågor. 

                                                                                                                           

14. De nyvalda styrelseledamöterna Helen Nilsson och Jan Melin 

presenterade sig. Daniel Andersson och Björn Jingblad avtackade 

avgående ordförande Joakim Stierna och avgående 

styrelseledamöterna Sandra Johannesson och Anna Kasemo med 

varsin blombukett. Joakim tackade för sin tid i BK Astrio och önskade 



lycka till i framtiden. 

 

15. Otto Hallgren avslutade mötet med att hälsa nyvalde ordförande 

Mats Jingblad välkommen och önskade styrelsen ett stort lycka till 

under 2023.  

Mötet avslutades kl. 19.15.23. 
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