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   Malmö-Lunds fotbolldomarklubb 

Protokoll årsmöte 

Senast uppdaterad : 2023-02-02 

 

 

Malmö – Lunds Fotbolldomarklubb Organisationsnummer : 802414-9315 

 

 

Årsmöte Malmö Lunds Fotbolldomarklubb  
 

Tid och Plats 

onsdagen den 1 februari 2023, klockan 18.00. Plats:  Verner Ryden Skolan 
Rosengård Malmö. 

 

1.  Val av ordförande för årsmötet. 

Bujar Fetiu valdes till ordförande för årsmötet 

 

2. Val av sekreterare för årsmötet. 

Luis Angel valdes till sekreterare för årsmötet 

 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

Naim Bytyqi och Sabit Ovcina valdes till justeringsmän tillika rösträknare 

 

4. Fråga om kallelse behörigen som sig bör skett. 

Närvarande medlemmar svarar ja. 

 

5. Behandling av styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse. 

Håkan läste upp verksamhets och förvaltningsberättelse. 

Medlemmarna godkände verksamhets och förvaltningsberättelse 

 

6. Behandling av styrelsens resultatrapport och balansräkning. 

Vedat läste upp resultatrapport och balansräkning. 

Medlemmarna godkände resultatrapport och balansräkning 

 

7. Revisorernas berättelse. 

Ibrahim läste upp revisorernas berättelse. 

Medlemmarna godkände revisorernas berättelse 
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8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret. 

Medlemmarna godkände ansvarsfrihet för styrelsen det gångna 

verksamhetsåret 

 

9. Val av styrelseordförande på (1)år Avgående Håkan Persson, Nytt 

val av ordförande. 

Valberedningen föreslog Admir Useinovski till ordförande på 1 år. 

Inga flera förslag. Medlemmarna godkände Admir Useinovski 

 

10. Val av styrelseledamot på (2)år  Avgående Admir Useinovski Nytt 

val av ledamot. 

Valberedningen föreslog Håkan Persson till styrelseledamot på 2 år. 

Inga flera förslag. Medlemmarna godkände Håkan Persson 

 

11. Val av styrelseledamot på (2)år  Avgående Toni Kacanklievski,  har 

suttit på fyllnadsval ett år Efter Sofia Wigerup. 

Valberedningen föreslog omval av Toni Kacanklievski till styrelseledamot 

på 2 år. 

Nytt förslag Djellim Gashi. 

Medlemmarna röstade följande: 

Toni Kacanklievski 16 röster, Djellim Gashi 19 röster. 

Medlemmarna valde Djellim Gashi till styrelseledamot på 2 år 

 

12. Val av styrelseledamot på (2)år, Vedat Ömer Nyval av ledamot. 

Valberedningen föreslog omval av Vedat Ömer till styrelseledamot på 2 år. 

Inga flera förslag. Medlemmarna godkände Vedat Ömer 

 

 

13. Val av (2) revisorer på (1)år samt en revisorssuppleant på (1)år. 

Avgående Ibrahim Mujadzic och Tase Stojanovski, Suppleant Salah 

Aziz 

Valberedningen föreslog omval av alla tre. 

Inga flera förslag. Medlemmarna godkände alla tre 

 

 

14. Val av tre ledamöter till valberedningen varav en utses som 

ordförande alla för 2023.  

Medlemmarna föreslog Selma Yelsin, Blerim Miftari, Enes Mujadzic till 

valberedningen. (Selman som sammankallande) 

Medlemmarna godkände alla tre 
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15. Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår, styrelsen 

lägger förslag. Bilaga till verksamhetsberättelsen lämnas på årsmöte. 

Admir läste upp 2023 arbetsplan. 

Medlemmarna godkände arbetsplanen  

 

16. Fastställande av styrelsearvode och revisorarvode. Styrelsen förslag 

är oförändrat 400:- för närvarande ledamot och 200:- för närvarande 

suppleant. Revisorarvodet 1000:-/år 

Medlemmarna godkände styrelsearvode och revisorarvode 

 

17 Fastställande av årsavgift (medlemsavgift). Styrelsens förslag är 

oförändrat 250:- för aktiv medlem 100:- för passiv medlem.  

Till 2023 är förslaget från styrelsen att medlemsavgiften är 

oförändrad. 

Medlemmarna godkände fastställande av årsavgift 

 

18 Fastställande av budget för 2023 styrelsen lägger förslag. 

Vedat läste upp styrelsens budgetförslag för 2023. 

Medlemmarna godkände styrelsens budgetförslag för 2023 

 

19 Behandling av motioner och inkomna förslag. 

Inga motioner har kommit in 

 

20 Avslutande av Årsmötet. 

Bujar tackade alla medlemmar och avslutade årsmötet 
  


