Protokoll från Föreningen Idlas årsmöte onsdagen den 4
mars 2020
Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm
Antal närvarande: 48 medlemmar
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Åse Rognmo, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Elisabeth Romefors valdes till mötesordförande och Monica Paulson till mötessekreterare.
§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet
Årsmötet godkände närvarolistan som röstlängd med 48 röstberättigade. Ingen fullmakt fanns.
§ 4 Val av justerare och rösträknare
Årsmötet valde Birgitta Wickholm och Lennart Sundquist att, tillsammans med ordförande, justera
dagens protokoll.
§ 5 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen för mötet.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2019
Åse Rognmo presenterade verksamhetsberättelsen. Maja Elmquist redogjorde för barn- och
ungdomsverksamhetens aktiviteter och träningar under ledning av 12 ledare. Maja redogjorde även
för de annonskampanjer som varit under året på Facebook och Instagram. Med på Gålölägret en
vecka i augusti var 49 barn.
Föreningen hade under året 270 medlemmar varav 115 barn, 115 vuxna och 40 stödjande
medlemmar.
Inger Norstedt presenterade 2019 års bokslut. Årets resultat blev –2 087 kr. Resultat- och
balansräkning godkändes av årsmötet.
Åse riktade ett stort tack till de avgående ledarna Margareta Englund, Yvonne Albanese och Lena
Lutteman Lustig för deras många år som engagerade ledare inom föreningen.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019
Lars Lindahl läste upp revisorernas berättelse över genomförd granskning av föreningens
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkning
fastställdes av årsmötet samt föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Fastställande av medlemsavgiften för 2021
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, d v s 200 kr för vuxna och 120 för
barn.
§ 11 Val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer med suppleanter samt valberedning
Gunilla Brandl presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde:
Ordförande
Ledamöter

Åse Rognmo, nyval för ett år
Inger Norstedt, omval för ett år
Maja Elmquist, omval för två år
Gabriela Peltonen, omval för två år
Alexandra Henriksson, nyval för två år
Elvira Melin, nyval för två år
Lena Cederlid, Elisabeth Romefors och Monica Paulson valdes 2019 för en period av två år.
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Lars Lindahl, omval för ett år
Désirée Wachtmeister, nyval för ett år
Erik Orviste, omval för ett år
Elisabeth Rehn, omval för ett år
Gunilla Brandl, omval för ett år
Sofia Stenhane, nyval för ett år

§ 12 Verksamhetsplan och budget för år 2020
Åse Rognmo redogjorde för verksamhetsplan för kommande år:
•
•
•
•
•
•
•
•

Träningsverksamheten ska genomsyras av god kvalité och rörelseglädje i enlighet med Idlametoden.
Representationsgruppen tillsammans med ledare och representanter från styrelsen, deltar i
Idla-dagen i Estland den 14 mars. Anordnad av den estniska Idla-föreningen, Idla Eesti Selts.
Fortsatt arbete med genomgång och filmning av grundrörelser
Ledarträffar
Workshop “Bevara, lära ut och föra vidare Idla-metoden och rörelseläran
Sommarläger på Gålö
Kamratverksamhet
Marknadsföring

Åse informerade att en skrivelse utarbetats gällande Karin Törngrens roll som ansvarig för utbildning
och fortbildning av ledare och att i samarbete med Idlaledare och styrelsen verka för Idlametodens
bevarande och utveckling. Texten kan hittas på Hemsidan under rubriken Idla/Utbildning.
Inger Norstedt presenterade budgetförslag för verksamhetsåret. De höjda träningsavgifterna till trots
samt lägre intäkter p g a färre medlemmar beräknas årets resultat bli minus ca 50 000 kr.
Föreningens kapital är idag 1 094 000, vilket har sjunkit det senaste året bl a beroende på det
inställda deltagandet i Gymnaestradan sommaren 2019. Den största delen av kapitalet är sedan
några år en testamenterad gåva att användas till utbildning och för utvecklingsinsatser inom Idla.
§ 13 Övriga frågor

Föreningen följer Dataskyddsförordningen, GDPR, som ersatte den svenska personuppgiftslagen
2018. I SportAdmin finns samtliga medlemmars personnummer angivna. 2018 gick en förfrågan ut
till samtliga för att erkänna att uppgifterna finns i vår databas. Lars Lindal väckte frågan huruvida alla
nytillkomna också har godkänt. Föreningen kommer gå ut med en ny skrivelse/förfrågan till samtliga.
Åse avtackade Birgitta Gedeborg med blomstercheckar för hennes mångåriga medverkan i styrelsen
och inte minst för allt hon gjort för att hålla igång kamratverksamheten. Avtackades också Gun,
Suzanne och Birgitta G för att ha ordnat med den efterföljande förtäringen.
Ordförande Åse Rognmo tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
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