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Protokoll från Föreningen Idlas årsmöte onsdag den 15 mars 2017.
Plats:
Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Lidingövägen 1.
Antal närvarande: 48 medlemmar, 2 fullmakter

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Kerstin Sirvell hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Kerstin Sirvell valdes till mötesordförande och Marie-Louise Lavén till
mötessekreterare.

§3

Fastställande av röstlängd för mötet
Årsmötet godkände närvarolista och fullmakter som röstlängd.

§4

Val av två justerare och rösträknare
Barbro Gjärdman och Lennart Sundquist valdes till justerare som jämte
ordförande ska justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.

§5

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse till årsmötet skickades ut tillsammans med IdlaNytt i slutet av
december 2016. Årsmötet ansåg att mötet blivit utlyst på rätt sätt.

§6

Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen för mötet.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2016
Marie-Louise Lavén presenterade innehållet i verksamhetsberättelsen.
I avsnittet om strategiarbetet "Med sikte på framtiden" gjordes en beskrivning
av strategiarbetets utveckling.
Kerstin Sirvell visade ett stapeldiagram över fördelningen av medlemmarnas
ålder 2017 som visar ytterst få medlemmar i åldersspannet 20 - 65 år. Ett
liknande diagram 2014 utgjorde startpunkten för strategiarbetet.
Det långsiktiga målet för strategiarbetet är att skapa förutsättningar för att
träning enligt Idlametoden får leva och utvecklas i takt med sin samtid.
På en bild som visar utvecklingen av aktiva medlemmar 2009 - 2016 ses
positiva tecken. En tidigare nedåtgående kurva för vuxna har planat ut under
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2016 och kurvan för barnen har fortsatt stiga med en extra knick uppåt under
2015.
Därefter presenterade Maria Albanese, Lena Cederlid, Maj Tibom och MarieLouise L. valda delar av strategiarbetet fram till idag.
Inger Norstedt berättade att det var för tionde gången i rad som hon
sammanställt föreningens räkenskaper. Som kassör tar hon hand om ca 900
inbetalningar per år vilka bokförs enligt bestämda mallar och som hon
regelbundet uppdaterar.
Med en sammanfattande bild visade Inger intäkter, kostnader och överskott
för Träning resp. Föreningsaktiviteter samt kostnader för Utveckling. Intäkter
minus kostnader blev ett minus på 136 kkr men med 152 kkr som överfördes
till föreningen från Idlastiftelsen, i samband med stiftelsens nedläggning,
blev resultatet i stället plus 16 kkr. Med träningsresans överskott på 2 kkr blev
årets slutresultat plus 18 kkr.
Resultat- och balansräkning för 2016 godkändes av årsmötet.
§8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2016
Hans Söderman läste upp revisorernas berättelse över genomförd granskning av
föreningens årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorerna tillstyrkte
att resultat- och balansräkningen fastställs av årsmötet, att vinsten disponeras
enligt styrelsens förslag samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret

§9

Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Fastställande av medlemsavgiften för kommande år, 2018.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs. 200 kr för
vuxna och 120 kr för barn.

§ 11

Behandling av styrelsens förslag och medlemsförslag
1. Stadgeändring
Före årsmötets öppnande informerade Camilla Modéer tillsammans med
Idlastiftelsens övriga ledamöter att de beslutat att lägga ned Idlastiftelsen. Efter
att ha berättat om Idlastiftelsens historia informerade Camilla om att enligt
stiftelsens protokoll den 25 januari 2017
- upphävs avtalet mellan Idlastiftelsen , som varit huvudman för
Idlaverksamheten sedan 1977, och Föreningen Idla
- överlämnas ansvaret för Idlaverksamheten till Föreningen Idla
- har stiftelsens samlade tillgångar överförts till Föreningen Idla
- överlämnas stiftelsens föreskrifter om hur de överförda medlen ska användas
Kerstin Sirvell tackade Idlastiftelsens ledamöter och en blombukett
överlämnades till stiftelsens ordförande, Mona Söderman.
Idlastiftelsen avregistrerades enligt Länsstyrelsen beslut den 8 mars 2017 och
med anledning av detta måste ändringar göras i föreningens stadgar.
Styrelsen föreslog strykningar i §§ 2 ( första stycket) och 24 (namnet
"Idlastiftelsen").
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
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Camilla Modéer föreslog att Idlastiftelsens överlämnande av ansvaret till
Föreningen Idla dokumenteras i stadgarna för att där få en helgjuten historik.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
2. Medlemsskrivelse
Styrelsen hade mottagit en skrivelse från fyra medlemmar med begäran om att
på årsmötet behandla de frågor och synpunkter som skrivelsen innehöll (bil. 1).
Frågorna gällde formuleringar i föregående årsmötesprotokoll och synpunkter
på bristande information till medlemmarna om föreningens strategiarbete samt
att utformningen av ny grafisk profil inklusive ny logotyp måste anses vara en
fråga för årsmötet i enlighet med vad som anges i § 14 i föreningens stadgar.
Kerstin Sirvell framförde styrelsens svar på frågorna i skrivelsen (bil. 2).
Styrelsens åsikt är att byte av grafisk profil och logotyp är en operativ
fråga som inte kan jämställas med vad som anges i föreningens stadgar
§ 14 " stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening"
och som därmed inte är en fråga för beslut av årsmötet.
Kerstin S. påpekade att ingen anmält sig att delta i strategiarbetet efter
uppmaning att göra så vid förra årsmötet.
Medlemmarna som skickat skrivelsen vidhöll sin åsikt. Ordförande konstaterade
att det förelåg olika åsikter.
Vad gäller de påtalade bristerna i information om strategiarbetet informerade
Marie-Louise att IdlaNytt innehållit information om strategiarbetet vid flera
tillfällen.
Alla enades om att enligt förslag från Maria Albanese ha information på
hemsidan om vad som händer inom strategiarbetet.
§ 12

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer med suppleanter
samt valberedning
Yvonne Roos, sammankallande i valberedningen, presenterade
valberedningens förslag och årsmötet valde enligt dessa:


Ordförande:

Kerstin Sirvell, omval för ett år



Styrelseledamöter , ordinarie:

Louise Crona, omval för två år
Birgitta Gedeborg, omval för två år
Marie-Louise Lavén, omval för ett år
Inger Norstedt, omval för ett år
Lena Cederlid, kvarstår ett år
Elisabeth Romefors, kvarstår ett år
Maj Tibom, kvarstår ett år

Styrelseledamot, suppleant:

Gunilla Brandl, nyval



Revisorer:

Jan Nyman, omval för ett år
Hans Söderman, omval för ett år



Revisorsuppleanter:

Ebon Kramnäs, omval för ett år

På fråga om varför valberedningen föreslår en suppleant svarade Yvonne R. att
det innebär ett smidigt sätt att komma in i styrelsearbetet.
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Till valberedning omvaldes Yvonne Roos (sammankallande) och nyvaldes
Elisabeth Rhen.
§ 13

Utdelning av hedersbetygelser
Hedersomnämnanden tilldelades:
Lennart Sundquist för sitt mångåriga ledarskap av mansgruppen och av
julträningen i par med Margareta Österlund under många år samt för sitt stora
engagemang i strategiarbetet.
Kerstin Wendell för sitt mångåriga ledarskap av lördagsgruppen och träningen
under träningsresorna samt för sitt stora engagemang i strategiarbetet.
Margareta Österlund för sitt mångåriga och inspirerande ledarskap i sina
träningsgrupper och för att under 30 år varit ledare av träningen under träningsresorna.
Till hedersledamot utsågs Inga-Maria Bergkvist.

§ 14

Information om verksamhetsplan och budgetförslag för 2017.
Verksamhetsplan
Våravslutning
I Gångsätrahallen på Lidingö är det våravslutning med uppvisning av våra barn
och ungdomar lördag den 6 maj.
Sommarläger för barn och ungdomar
Den 7 - 13 augusti är det 14:e gången som föreningen har sommarläger på Gålö
för barn och ungdomar från 9 års ålder. Ledare kommer att vara Johanna
Leback, Rebecca Remnélius och Catherine Lef tillsammans med några av våra
unga barnledare.
Träningsresa
Höstens träningsresa går till Kreta den 30 september - 7 oktober . För
fjärde året i rad blir det på hotell Aquila Rethymna Beach som är mycket
uppskattat för sina utmärkta träningsförhållanden.
Strategiarbetet "Med sikte på framtiden"
o Få ännu fler barn att börja med Idla och vilja fortsätta
o Få fler vuxna att prova-på-Idla och sedan vilja fortsätta
o Grundutbildning av nya vuxenledare
o Vidareutbildning och inspiration för befintliga ledare
o Fortsätta att utveckla den externa kommunikationen med
- ny bildbank, bildpolicy, implementering av den grafiska profilen
- öka aktiviteten i sociala medier via Facebook och Instagram
o Effektivisera den interna dialogen
o Förbättra den interna administrationen genom byte av administrativt
system
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o Strategimöten
Budgetförslag
Inger Norstedt presenterade styrelsens förslag på budget för 2017.
Hon kommenterade särskilt några av posterna:
- att sommarlägret som på grund av det stora antalet deltagare förra året gav ett
överskott troligen inte kommer att ge motsvarande resultat i år
- att satsning på marknadsföring medför en hel del ökade kostnader
- att byte till annat administrativt system ger marginellt högre kostnad
Inger sammanfattade att budgetförslaget innebär att kostnaderna inte täcks av
intäkterna. Styrelsen föreslår därför att det beräknade underskottet på 214 kkr
täcks av medel ur föreningens kapital.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget för 2017.
§ 15

Övriga frågor
På fråga från medlem som undrade varför klippkort inte längre används
förklarade Inger att istället gäller att den som tränar enstaka gånger antecknas
för dessa tillfällen och i slutet av terminen betalar för de samlade
träningstillfällena. Hanteringen av klippkorten innebar onödigt merarbete och
har därför tagits bort.
Birgitta Gedeborg tackade Idlatrion, som spelat under samlingen inför årsmötet.
Anna-Britta Barter, Ulla Drossel och Gunilla Malmberg fick varsin ros
under varma applåder från mötesdeltagarna.

§ 16

Mötets avslutande
Kerstin Sirvell tackade de närvarande för visat intresse och engagemang samt
förklarade årsmötet avslutat.

Efter det innehållsrika årsmötet var det med god aptit som mötesdeltagarna åt av buffébordets
olika rätter med god dryck därtill. Chokladkakan till kaffet/teet blev en härlig avslutning.
Som vanligt hade alla Idlavänner mycket att prata om och glädjen över att träffas och umgås
märktes tydligt.
Vid protokollet

Marie-Louise Lavén

Justeras

Kerstin Sirvell

Barbro Gjärdman

Lennart Sundquist

