
Dagordning för extrainsatt årsmöte för föreningen Krigshjärtan 
191120 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarar mötet 
öppnat 

2. Mötets behörighet 
Mötet utlystes på hemsidan och i facebookgruppen 191028. Mötet fann att årsmötet 
utlysts på korrekt sätt. 

3. Val av mötets ordförande 
Daniel Mårtensson Jönsson valdes till mötets ordförande 

4. Val av mötets sekreterare 
Johanna Bravenius valdes till mötets sekreterare 

5. Val av två personer att justera protokollet 
Jacob Törnfeldt och Mattias Johansson valdes till att justera protokollet 

6. Val av minst två rösträknare 
Johanna Bravenius och Jacob Törnfeldt valdes till rösträknare 

7. Fastställande av röstlängd  
20.25: Mattias Jansson, Jacob Törnfeldt, Johanna Bravenius, Daniel Mårtensson 
Jönsson, Martin Rydberg Hedén  

8. Ekonomisk berättelse för förra året 
 
 

Saldo  Resultat 

 
Vid årets 
början Vid årets slut  Intäkter 41829.90 

På 
bankkonto 111,455.61 58,663.51  

Utgifter 
-89622.00 

Skulder 0.00 0.00  Resultat -47792.10 
Tillgångar 111,455.61 58,663.51    

 
2018 har varit ett ett lugnt åt beträffande ekonomin, bara 2 lajv har 
arrangerats i föreningen.  
 
Den stora summan pengar som har lämnat bankkontot är pga av eftersläpande av 
KH8s ekonomi. 
 
Den enda som är konstigt är att kassören råkade föra över 20000kr till KH9 
i stället för 12000kr som det skulle vara, felet åtgärdades 2019. 
 
Under 2018 stängdes kontot hos Nordea ner när Nordea sa upp avtalet med Sverok. 
Som en nödlösning har föreningen ett privatkonto i Fredrik Nilsons regi. 
 



9. Revisorernas berättelse för förra året 
Bilaga 1: 
https://drive.google.com/open?id=0BwZniQO-ArvXa2xwOWhyYnlsSHNaeldybzhwO
WxzUHB6NzlV  
 

10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Mötet fann att: ge 2018 års styrelse ansvarsfrihet. 
 

11. Motion från medlem 
Motion 1 – styrelse sitter på två år 
Bakgrund 
Idag sitter styrelsen på ett år och det gör att det mitt under ett 
KH-år delas upp och får en ny styrelse mitt under pågående 
projekt. Det vore därför bättre om styrelsen satt på två år istället. 
  
Förslag 1 
Jag yrkar därför på att 
- bifall till att stadgeändringsförslag att styrelse sitter på två år 
och att detta tas med på kommande ordinarie årsmöte där det 
får prövas igen och därefter, om det faller igenom, ändras 
i stadgarna.-Martin Varg Zetterman 
 
Förslag 2 
Att årsmötet beslutar att ändra stadgarna så att styrelsen sitter på två år med start 
2020 förutsatt att ett likalydande beslut tas under ordinarie årsmöte 2020. 
 
Mötet fann enhälligt att: anta attsats 2 i sin helhet.  
 

12. Mötets avslutande. 
Ordförande tackar alla närvarande för deltagandet och avslutar mötet. 
 
 
 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Daniel Mårtensson Jönsson Johanna Bravenius 
 
 
 
Justerare Sekreterare 
 
 
Mattias Jansson Jacob Törnfeldt 
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