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§1 Mötet öppnas: 

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§2 Val av mötesordförande: 

Dennis Dyall valdes enhälligt till mötets ordförande. 



 

§3 Val av mötessekreterare: 

Therése Stjärnglöd valdes enhälligt till mötets sekreterare. 

 

§4 Val av justerare: 

Utsågs Markus Bildtgård att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

 

§5 Godkännande av dagordning: 

Dagordningen fastställdes. 

 

§6 Fastställande av röstlängd 

Samtliga närvarande utom Alexander Näslund var behöriga att rösta. 

 

§7 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet konstaterades vara behörigt utlyst i enlighet med stadgarna. 

 

§8 Rapporter: verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse: 

Dennis Dyall redogjorde för verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1. Björn Fredriksson redogjorde för den 
ekonomiska berättelsen. Föreningen går för närvarande med vinst med god marginal. Se bilaga 2. 
Alexander Näslund redogjorde för revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för avgående styrelse, 
se bilaga 3. 

 

§9 Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse: 

Enhälligt, mot bakgrund av revisionsberättelsen, beslutades att styrelsen erhöll ansvarsfrihet. 

 

§10 Beslutsärenden: motion 1 

Gustaf Rääf Lundgren redogjorde för motion 1 och styrelsens utredning: förslaget är att ändra i 
stadgarna och förkorta tiden för årsmötets utlysande från 8 veckor till 6 veckor, samt att motioner skall 
inkomma senast 2 veckor innan mötet istället för 6 veckor. Se bilaga 4.  

Medlemmar röstade enhälligt för att anta denna motion.  



 

§11 Fastställande av medlemsavgift: 

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr i överenskommelse med Fjong och enligt beräkningar från 
föregående årsmöte. För att kunna ändra denna behövs först nya beräkningar för att täcka 
utgifterna/lokalhyra samt ny överenskommelse med Fjong. Alla röstade enhälligt för att ha kvar 
nuvarande medlemsavgift (500 kr) 

 

§12 Val av styrelsen: 

Dennis Dyall och Gustaf Rääf Lundgren går igenom vilka roller avgående styrelse haft och vilka som suttit 
på posterna. Therése Stjärnglöd har valt att avgå från sin post. 

Medlemmarna röstade enhälligt för följande nya styrelse: 

Ordförande: Dennis Dyall (firmatecknare) 

Sekreterare: Gustaf Rääf Lundgren (firmatecknare)  

Kassör: Björn Fredriksson (firmatecknare) 

Medlemsansvarig och sociala medier: Buket Öztekin 

Ledamot: Fredrik Söderström 

Suppleant 1: Hanna Ravnskog 

Suppleant 2: vakant 

 

§13 Val av valberedning: 

Medlemmarna röstade enhälligt för Cristophe Bram. 

 

§14 Val av revisor: 

Medlemmarna röstade enhälligt för Markus Bildtgård 

 

§15 Övriga frågor: 

Olika aktiviteter planeras till våren och sommaren 2018, alla medlemmar bör känna sig välkomna att 
komma med idéer och engagera sig. Kommande planering och evenemang diskuterades: 

- Fortsatta planerade, lärarledda workshops på ordinarie träningar. 
- Fortsatt utökade träningstider tex onsdagar på Kulturama i Hallonbergen. Årsmötet röstade 

enhälligt för att fortsätta med denna träning. 



- Taiko Shin Kai har bjudit in oss till sina träningar i Sthlm och Uppsala för att föreningarna ska 
kunna jamma och växa tillsammans. 

- Brandutbildning med brandkåren planeras att skräddarsys för Sthlm Flows medlemmar. 
- Valborgsfirande planeras i samarbete med Kärrtorps kommun, liksom förra året. Fredrik 

Söderström vill gärna organisera detta tillsammans med Dennis Dyall. 
- Årlig uppvisning med Hermes GK är inställd i år.  
- Urban Burn Stockholm kommer att hållas i april, och alla som vill kan delta med Sthlm Flow. 

Sanna Söderlund är ansvarig för detta.  
- Goodwill Festival: oklart i skrivande stund med Sthlm Flows deltagande.  
- Art of Flow/Flow Oslo ordnar flow-festival i Norge, 7-10 juni och Sthlm Flow är inbjudna. Flera av 

våra medlemmar skall delta och hålla workshops. Sthlm Flow är intresserade av vidare 
samarbete. Marcus Bildtgård blir utlottad att få resan dit och halva biljettpriset betalt av Sthlm 
Flow och Art of Flow. 

- Stockholm Flow Fest. Förslaget är 6-8 juli och kan sponsras av Sthlm Flows monetära överskott. 
Plats blir en ö i en insjö i Östergötland med tillgång till stuga mm.  

- Flowuppvisning/Sthlm flow gala show. Buket föreslår att vi tex 1 gång/termin ordnar uppvisning. 
Fredrik Söderström har kännedom om en inomhusteater som skulle kunna passa, och skall kolla 
upp detta. 

- Förslag om ett prop-bibliotek med utlåning mot deposition som motsvarar värdet på propen. 
Även väskor till redskapen som underlättar utlåning. Ett första steg är att sammanställa de 
redskap som Stockholm flow redan köpt in för utlåning. 

 

§16 Mötet avslutas: 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

Therése Stjärnglöd, sekreterare 

 

Justeras: 

 Dennis Dyall, ordföranden 

 

 Markus Bildtgård, justerare m.bildtgard@gmail.com 

 


