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Protokoll från årsmöte Mörbyfjärdens Idrottsförening 2019.07.25 
 
Mörbyfjärdens Idrottsförening (MIF)  

Organisationsnummer: 812400-4295 

 

Plats: MIFs Klubbhus Mörbyfjärden, Ornö 

Tid: 25 juli 2019 kl 16.00-17.00 

 

1. Mötet öppnades och alla fick glass 

 

2. Stämman godkände att årsmötet blivit behörigt utlyst 

 

3. Till mötesordförande valdes Christina Falk och till mötessekreterare 

Marie Österlund 

 

4. Till justeringsmän valdes Åsa Husberg och Annika Sivertsson 

 

5. Verksamhetsredovisning för 2019 

Det var 816 medlemmar i MIF under 2019. Nya aktiviteter i MIF:s regi var 

nybörjarkurs i Lasersegling för vuxna och Medley simkurs för ungdomar.  

Det var många barn och vuxna som deltog i de olika aktiviteterna. 

 

Resultatrapporten visar en nettoomsättning på 287 004 kr och ett resultat 

på 32 135 kr. Den största kostnaden är personalkostnaden för 

ungdomsledare. Festerna som arrangeras går med vinst. 

Andra intäkter som föreningen har är från medlemsintäckter, Ornöloppet, 

glassförsäljning, och bidrag.  

Revisionsberättelsen daterad 2020.02.26 fann räkenskaperna vara i god 

ordning och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 

Stämman godkände ansvarsfrihet till styrelsen.  

 

7. Val till styrelsen 2021 

Valberedningen hade tyvärr inte haft möjlighet att ge ett förslag men på 

stämman föreslogs följande förslag som godtogs av stämman.  
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Val till styrelse och sektioner för Mörbyfjärdens IF för verksamhetsåret 2021 
 
 

Funtion Namn Period Kommentar 
Ordförande: Christina Falk 2021/2022 Omval 

Vice ordförande: Oskar Dubeck 
Schömer 

2021/2022 Omval 

Sekreterare Marie Österlund 2021/2022 Omval 

Kassör Martin Ekeberg 2020-2021  

Materialförvaltare Fredrik Lindblom 2021/2022 Nyval 

    

Allmänna 
sektionen, ord 

Åsa Husberg 2021 Omval 

Allmänna 
sektionen, supp 

Lovisa Östberg 2021 Omval 

Båtsektionen, 
ordinarie 

Mårten Österlund 2021 Omval 

Båtsektionen, 
suppleant 

Hanne Schömer 2021 Omval 

Fotbollssektionen, 
ord 

Rikard Olofsson 2021 Omval 

Fotbollssektionen, 
supp 

Agnes Bertilsdotter 2021 Omval 

Simsektionen, ord Karolina Weill 2021 Omval 

Simsektionen, 
supp 

Karin Anderberg 2021 Omval 

Tennissektionen, 
ord 

Erik Dahlström 2021 Omval 

Tennissektionen, 
supp 

Rune Pedersen 2021 Omval 

    

Valberedning Måns Österlund   

Valberedning Vakant   

Valberedning Vakant   

    

Revisor Pär Söderström 2021 Omval 

Revisor Vakant   

    

Revisor suppleant Merit Kempe 2021 Omval 

Revisor suppleant Vakant   
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8. Firmatecknare 

 

2021 är följande firmatecknare (måste vara två i förening) 

a. Christina Falk, 770328 (ordförande) 

b. Marie Österlund, 690101 (sekreterare) 

c. Martin Ekeberg¸ 790210 (kassör) 

 

 

9. Fastställande av medlemsavgift 2021. 

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2021 är oförändrad d.v.s. 50 

kr/medlem/år. 

 

10. Kort om verksamheten 2020 

• En del anpassningar för Corona 

• Vi har genomfört samtliga barnaktiviteter nästan som vanligt men 

försökt hålla bort publik. Det har gått tillräckligt bra. 

• Triathlon genomfördes i startgrupper och vi uppmanade publiken att inte 

vara vid start / mål och växling. Det var lite publik ändå, men betydligt 

mindre än vanligt och med bra avstånd. 

• Ornöloppet, midsommar och kvällsdansen ställdes in. 

• Det har varit högt tryck på alla våra aktiviteter, både för barn och vuxna. 

• Nytt för i år är boule som Tård har varit “ledare” för på onsdagar. Det 

har, som vi trodde, mest varit en aktivitet för våra äldre medlemmar och 

det har kommit ca 5-20 deltagare/gång. Det verkar som att de kommer 

fortsätter att spela på onsdagar några veckor framöver. 

• Nytt är också ungdomsfys som varit 2 kvällar i veckan i 3 veckor och det 

har kommit 6-12 ungdomar vid varje tillfället. Lyckat! 

 

11. Verksamheten 2021 

Nästa år arrangerar Breviksängen Midsommarfesten och Stornäset 

arrangerar MIF-festen.  

 

12. Motioner till styrelsen 

Det hade inkommit en motion till styrelsen angående regler för MIFs 

Facebookgrupp: 

 

Ta bort alla inlägg på Facebooksidan som inte har med föreningens 

verksamhet att göra. Återvinningsplatser, avlopp, försäljning, et cetera 

bör hänvisas till andra forum. Som det är nu förekommer inlägg och 

kommentarer på sidan som bör förpassas till Trollskogen. En del av det 

som skrivs är till och med brottsligt, vilket solkar ner vår fina förening. 

 

Detta diskuterades på stämman där Christina berättade att hon som ägare 

till gruppen känner ett visst ansvar för vad som publiceras där eftersom 
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MIF äger gruppen men samtidigt inte har möjlighet att sitta och granska 

alla inlägg. Sådant som kan upplevas som kränkande tas bort så fort det 

upptäcks.  

 

Stämman var eniga om att det finns ett behov av en gemensam grupp för 

området som kan behandla sådant som är av intresse för de boende även 

om det inte alltid är direkt relaterat till MIFs verksamhet och att MIFs 

grupp har blivit en sådan. Om man skulle ”renodla” gruppen och bara låta 

MIF publicera information finns även risken att många skulle sluta följa 

den då informationen blir mer torr och inte så aktiv samt att man missar 

spontana aktiviteter som t.ex spontana fotbollsmatcher, boule spel m.m. 

som idag postas av medlemmar. Det beslutades att motionen avslås men 

att MIF ska se över och skriva ut vissa regler för gruppen och att vi 

fortsätter att försöka ta bort eventuella kränkande inlägg. 

 

13. Ornöloppets framtid 

I år ställdes Ornöloppet in pga av Corona pandemin men arrangörerna har 

även meddelat att alla i arrangörsstaben inte kommer att fortsätta så det 

behövs nya eldsjälar och krafter för detta. Om du är intresserad av att 

hjälpa till, hör av dig till Karin Anderberg eller Henrik Ahlén eller 

alternativt någon i Mifs styrelse.  

 

14. Övrigt 

Bygge av eventuell tennisvägg diskuterades. Detta är något som styrelsen 

pratat om under 2020 och tennissektionen har tagit reda på vad som finns 

och eventuella kostnader. För att det inte ska störa de kringboende bör den 

ha viss ljuddämpning och för att den ska hålla för att stå utomhus så krävs 

viss kvalitet. Det är en ganska dyr investering och det finns även behov av 

att renovera ytan på tennisbanorna. Tennissektionen och styrelsen föreslår 

att man i första hand prioriterar ytskiktet och kommer att föreslå det till 

samfälligheten. 

 

Det togs också upp behovet av att uppdatera förbandslådor och att vinter-

förvara dem frostfritt samt att byta batteri i hjärtstartaren varje vår. Vår 

nya materialförvaltare Fredrik Lindblom kommer att ta det ansvaret. 
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Vid protokollet: 

Sekreterare:   Mötesordförande: 

 

 

 

 

Marie Österlund   Christina Falk 

Datum:    datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeringsmän: 

 

 

 

Annika Sivertsson Åsa Husberg 

Datum: Datum: 
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