
Protokoll, Swedish Stokies årsmöte den 23 september 2017 
på Dovas restaurang och pub, Hornsgatan 90, Stockholm 

Närvarande: Henrik Claesson (ordförande), Jens Johnsson (kassör), Tommy Jansson 
(sekreterare), Hugo Hemlin (ledamot), Staffan Strand (ledamot), Anton Andersson 
(suppleant), Viglundur Gislason (suppleant), Dan Moberg (valberedning), Stefan Thorén, 
Stefan Ragnarsson, Nisse Scherman, Lennart Svanberg, Percy Andersson, Janne Gustavsson, 
Mikael Nerman, Anders Gustafsson, Robin Hallgren,,, Per Hallgren, Arne Hill, Per Englund, 
Robert Foss, Max Foss, Roland Toll, Per-Anders Sjögren, Alva Andersson  
  
1. Mötets öppnande 

Henrik Claesson förklarade mötet öppnat. Hedersmedlemmen Stefan Thorén hälsades 
välkommen. Swedish Stokies bjuder på mat och dryck (öl och vin) under mötet samt under 
den efterföljande TV-matchen mellan Stoke och Chelsea. Efter årsmötet kommer Per 
Malmqvist Stolt att prata om sin bok ”Tipsextra : klubbarna, matcherna, spelarna”. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslistan 

Årsmötet godkände föredragningslistan. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Henrik Claesson valdes till ordförande och Tommy Jansson till sekreterare. 

5. Val av en protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt 
vid behov rösträknare 

Stefan Thoren valdes till protokolljusterare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Tommy Jansson läste upp verksamhetsberättelsen, Årsmötet godkände 
verksamhetsberättelsen. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 

Jens Johnson läste upp förvaltningsberättelsen. Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen. 

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret 



Arne Hill läste upp revisors berättelse. Årsmötet godkände revisors berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är 2018/19 ska vara gratis för medlemmar upp till 25 
år. Årsmötet beslutade även att införa ett familjemedlemskap som ska kosta 500:-.  

11. Val av styrelse 

 a) föreningens ordförande för en tid om två år, 
 Jens Johnsson valdes till föreningens ordförande. 
  
 b) ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid om två år, 
 Dan Moberg och Lars Näckmark valdes till ordinarie ledamöter för en tid om  
två år. Dessutom valdes Henrik Claesson till ordinarie ledamot för ett år  (fyllnadsval  
för Fredrik Bergström). 
  
 c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år, 
 Nils Scherman och Viglundur Gislason valdes till suppleanter i styrelsen. 
  
 d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år, 
 Jan Lindblad valdes till revisor och Johann Skulason till revisorssuppleant. 
  
 e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som  
ordförande 
  
 Johan Johqvist (ordförande) och Per Englund valdes till ledamöter av  
valberedningen. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Stefan Thorén hade inkommit med en motion: ” Nominering av hedersmedlem”. Henrik 
Claesson förklarade att det idag inte står i stadgarna hur en hedersmedlem ska utses. De fyra 
hedersmedlemmarna, Stefan Thorén, Sue Wainwright, Jan-Erik Domeij och Gordon Banks, 
som finns idag utsågs innan Swedish Stokies blev en förening. Styrelsen föreslog att frågan 
om hedersmedlemmar hänskjuts till styrelsen. Årsmötet godkände det förslaget. 

13. Övriga frågor 

- Medlemskortens framtid 
Styrelsen tog upp frågan om föreningen ska fortsätta att göra nya medlemskort  varje säsong 
eller om vi ska göra ett slutgiltigt medlemskort. Medlemskorten kostar ca 5 000 kr att ta fram 



och kräver en del administration. Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan om medlemskorten 
till styrelsen. 

14. Mötet avslutas 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 


