
Årsmöte Umeå Osport 2020-02-15 
 
Närvarande: Wadoud Ståhl, Richard Desiatnik, Aidan Desiatnik, Dylan Desiatnik, Sara Hjalmars, Rickhard 
Nilsén, Isa Blomberg, Valdemar Segerström. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades 
 

2. Beslut om mötets giltighet 
Mötet kallades i tid enligt stadgarna och beslutas giltigt. 
 

3. Val av mötesordförande 
 Rickhard Nilsén 
 

4. Val av mötessekreterare 
 Isa Blomberg 
 

5. Val av justerare 
 Valdemar Segerström och Wadoud Ståhl 
 

6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet  
Träning två gånger i veckan, anordnat och deltagit i SM i Umeå med great success. Vi har varit på 
Järnsvenskan, vi har fixat väldigt mycket inför att beställa lag-tröjor. Tre pompa-bygge-workshops. Vi 
var med på Nordsken i Skellefteå och visade upp jugger. Vi har börjat med terminsavgift för att 
finansiera föreningens aktiviteter.  
 

7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi 
Kassören redovisar ekonomin. Resultaträkningen läggs till handlingarna.  
 

8. Revisor redogör revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 

9. Beslut om ansvarsfrihet 
Mötet beslutade styrelsen ansvarsfri. 
 

10. Förslag från styrelse och medlemmar 
Inga inkomna förslag. 
 

11. Beslut om årets verksamhetsplan 
● Två träffar i veckan minst.  
● Delta i SM.  
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● Ha flera träffar, nån i veckan med fokus på fys (vi kan låna Stormen på Klossen för det).  
Ha något kul läger i sommar med jugger, filmkväll (blood of heroes, I am Jugger, andra 
kortfilmer, match-filmer), teori (utan pompor), diskussioner, workshops, analyser av match-spel 
(titta youtubefilmer) etc. (likt sm 2018).  

● Minst en bygg-workshop (vi kommer behöva beställa och fixa fakturor etc. själva) 
● Bidra med ekonomi och hjälp till Söderhamns-helgen. 
● Vara med på ett KFUM-läger eller anordna ett jugger-läger på KFUM vid Nydalasjön.  
● Sträva efter mer ledarledda träffar. förslag: styrelsen gör enkla mallar / flera träff-scheman att 

välja mellan. styra upp en hjälp-ledar-grupp som kan vara hjälpledare om någon vill prova vara 
ledare någon gång. 

● Vara med på Nordsken, välkomstmässor på universitetet, Femcon och andra liknande festivaler 
och mässor.  

● Hitta samarbeten med andra föreningar, ex. Roller Derby (utbyten i form av att vi är funktionärer 
för varandra på varandras matcher etc.) 
 

12. Beslut om årets budget och medlemsavgift 
Budget: mötet ålägger budgeten till kommande styrelse att anpassa den till verksamhetsplanen. 
 
Medlemsavgift: 0 kr. 
 

13. Val av årets styrelse 
Ordförande: Isa Blomberg (19890922-8564) 
Kassör: Jessica Eriksson (19760521-6980) 
Sekreterare: Richard Desiatnik 
Ledamöter: 
Sara Hjalmars 
Wadoud Ståhl 
Aidan Desiatnik 
 

14. Val av årets revisor 
Rickhard Nilsén 
 

15. Val av årets valarbetare 
Mötet uppdrar till styrelsen att agera valberedning. 
 

16. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
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Revisionsberättelse 
 
Undertecknad, som av Umeå Osport utsetts till revisor, ger efter fullgjort uppdrag följande revision 
som utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige: 
 
Jag har granskat och tagit del av föreningens årsredovisning samt diverse andra handlingar jag funnit 
nödvändiga. Räkenskaperna är förda med ordning och noggranhet. Inkomster och utgifter under året 
samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade resultat- och balansräkning. 
Då det under revisionen ej framkommit anledning för anmärkning tillstyrker jag att styrelsen beviljas 
full ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen under det gångna räkenskapsåret. 
 
Umeå 2020-02-09 
Rickhard Nilsén 
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Resultaträkning 
Umeå Osport 
20190101 - 20191231 
 
Intäkter 
Bidrag Umeå Kommun 9 000,00 kr 
Bidrag Umeå Energi 10 000,00 kr 
Terminsavgift HT 2019 1 000,00 kr 
Summa 20 000,00 kr 
 
Utgifter 
SSSM −14 917,02 kr 
Summa −14 917,02 kr 
 
 
Resultat 5 082,98 kr 
 

 
 
 
 
 

Mötessekreterare  Justerare Justerare 

Isa Blomberg Wadoud Ståhl Valdemar Segerström 

 


