
Protokoll årsmöte  

Lunds Squashklubb  
 

Datum: 2022-06-27 klockan 17.30 

Plats: Victoriastadions konferenslokal 

Närvarande på plats: Magnus Sydoff, Anders Eriksson, Jabbar Mohammad, Silas Brown och 

Terry Mammis 

 

§1. Ordförande Magnus Sydoff hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat genom att 

börja med att fastställa röstlängden för mötet. 

§2. Ordförande och sekreterare för mötet valdes, och Magnus Sydoff fick båda posterna. 

§3. Anders Eriksson valdes som protokolljusterare och Jabbar Mohammad som rösträknare. 

§4. Möteskallelsen hade skickats ut den 18:e maj, dvs 40 dagar innan årsmötet. (Stadgarna säger 

minimum 3 veckor) 

Mötesdeltagarna ansåg att mötet hade utlysts på rätt sätt. 

§5. Fastställande av föredragningslista. Mötet godkände föredragningslistan. 

§6. Ordförande drog verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. 

§7. Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret. 

§8. Styrelsen hade inte föreslagit någon ändring av medlemsavgiften utan föreslog att den 

fortsatt är 50 kr per termin, dvs. 100 kronor per år. 

Mötet undrade om det inte var värt att höja den (tex. till 100 kronor per termin) men 

ordförande var av åsikten att det inte är motiverat att höja avgiften om vi inte har fått ökade 

kostnader. I dagsläget så går vi precis runt med intäkter och utgifter men om klubben ökar 

aktiviteten på olika fronter, vilket ger ökande kostnader, så kan det finnas fog för att höja 

avgiften. 

§9. Behandling av en inkommen motion från Johan Mercke.  

Mötet fick ta del av Johans motion avseende poängsystemet och ordföranden drog även 

huvuddelarna för de deltagare som inte läst motionen.  

Ordföranden presenterade sedan styrelsens argument för att rekommendera mötet att avslå 

motionen.  

Efter en kort och kärnfull diskussion så röstade samtliga deltagare på mötet för att avslå 

motionen. 

§10. Val 

a. Magnus Sydoff valdes som föreningens ordförande för en tid av ett år 

b. Som ledamöter valdes Emil Gunnarsson, Magnus Holmberg, Zoran Stambolowski, 

Anders Eriksson och Jabbar Mohammad.  

c. Inga suppleanter valdes. 

d. Inga ledamöter till valberedningen valdes. 



§11.  

a. Ungdomsverksamhet 

Silas undrade om det fanns några planer på att eventuellt starta upp en 

ungdomsverksamhet / ungdomsträning. Styrelsen sade sig inte ha några sådana 

planer men att om någon medlem önskade att driva den frågan så var styrelsen 

väldigt positiv.  

Silas undrade hur mycket klubben skulle kunna bidra till dylik verksamhet. Någon av 

mötets deltagare ansåg inte att klubben skulle sponsra ungdomssquash genom att 

klubben bidrar till att täcka kostnader för tränare etc. utan den kostnaden ska 

deltagarna ta. 

Däremot var mötet positivt till att klubben skulle hjälpa till med reklam, mindre 

kostnader i samband med lansering etc. för att på så sätt bidra till att verksamheten 

skulle kunna starta upp senare under hösten 2022 eller eventuellt våren 2023. 

Silas ska komma in med ett förslag till styrelsen innehållande budget och förslag på 

hur genomförande av denna ungdomsträning till den 1: a september 2022. 

 

b. Ytterligare omgång av stegen 2022/2023 

Det har framkommit önskemål om att spela ytterligare en omgång i vår stege. I 

dagsläget så spelar vi 3 omgångar på hösten och 4 omgångar på våren för 1300 kronor 

per termin (inklusive medlemsavgift på 50 kronor till klubben) 

Förslaget är att vi spelar ytterligare en omgång, dvs totalt sett 8 omgångar istället för 

nuvarande 7 per höst och vår session. 

Anders Eriksson hade förtjänstfullt tagit fram åtta (8) olika alternativ hur detta skulle 

kunna se ut och presenterade dessa. 

Efter en relativt lång diskussion så fastnade mötet för det alternativ som kallades C och 

gav styrelsen i tillåtelse att satsa på det alternativet. 

 
 

Ordföranden hade kontrollerat med ATL vad kostnaden skulle bli för detta och Jesper 

hade svarat (18:e maj) att den nya kostnaden skulle bli totalt 1500 kronor (1450 + 50) 

dvs. en höjning med 200 kronor.  

 

c. Avtackning 

Ordföranden berättade att Filip har fått ett presentkort på en restaurang i Lund för sin 

insats med att hantera stegen under våren 2022. Även ordförande Magnus erhöll ett 

presentkort på en restaurang i Lund för sitt arbete som ordförande. 

 

d. Lättare förtäring 

Deltagarna som hade anmält sig erhöll en lättare förtäring i form av smörgåstårta från 

ICA Malmborgs och dryck från Victoriastadion vilket var mycket uppskattat.  

 

Avslutningsvis tackade ordförande de närvarande och förklarade mötet för avslutat. 


