
Protokoll fört vid IF Brommapojkarnas årsmöte 2021-03-11 i BP:s klubbhus på 

Grimsta och digitalt. 

  

 

Föreningens Vice ordförande Anna Iwarsson (Anna) hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

Manuel Lindberg informerar om att Hall of Fame-kommittén har beslutat om att flytta fram 

alla prisutdelningar till efter pandemin. Detta för att kunna hylla pristagarna på plats.  

 

Anna påbjuder en parentation för Adam Alsing, Jonas Granlund, Björn Deiber, Håkan 

Bergenheim och Thomas Ringqvist samt för de barn och ungdomar som gått bort under året. 

 

Anna förklarar årsmötet öppnat. 

 

 

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

Anna meddelar att avprickning av alla mötesdeltagare samt kontroll av röstberättigade skett 

vid inloggning till Meeting Spyder som visar att 42 medlemmar är inloggade. Anna frågar 

mötet om detta sätt att kontrollera röstberättigade är accepterat. Mats Örbrink påpekar att 4 

röstberättigade personer även finns på plats i rummet vilket gör röstlängden till 46 personer. 

 

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till röstlängd. 

  

Röstlängden fastställs slutligen till 46 röstberättigade medlemmar. 

 

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Anna frågar om årsmötet kan anses vara behörigen utlyst. Utlysning av årsmötesdatum 

meddelades samtliga medlemmar den 7:e december 2020. Kallelse jämte dagordning har 

översänts, både genom mejl till samtliga medlemmar den 26e januari, och genom brevutskick 

till röstberättigade medlemmar i början av den påföljande veckan, vilket i båda fallen med god 

marginal är drygt 4 veckor före dagens datum. Kallelse jämte dagordning har också lagts ut på 

hemsidan och gått ut via föreningens sociala medier.  

 

Årsmötet beslutar att mötet är behörigen utlyst. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Anna berättar att styrelsen föreslår en ändring av dagordningen där revideringen av stadgarna 

flyttas upp till före punkten § 11 angående verksamhetsplanen. Detta innebär att ursprungliga 

§ 13 ”Förslag och motioner” splittras. Därmed flyttas även efterföljande punkter ned i 

dagordningen. Årsmötet fastslår ändringen i dagordningen. 

 

 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valberedningens sammankallande Robert Hernadi föreslår Doris Högne Rydheim (Doris) 

som mötesordförande och Manuel Lindberg (Manuel) som sekreterare för mötet. Årsmötet 

väljer Doris Högne Rydheim till ordförande och Manuel Lindberg till sekreterare för mötet.  

 

Doris övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att få leda mötet. 

 



§ 5 Val av två justerare och rösträknare 

Doris ber om förslag på justerare och rösträknare.  

Robert Hernadi föreslår Oscar Therén och Carl Halvarsson som justerare och Roger 

Reinholdsson som rösträknare.  

 

Årsmötet väljer Oscar Therén och Carl Halvarsson till justerare och Roger 

Reinholdsson och Oscar Therén som rösträknare. 

 

§ 6 Framläggande av verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt resultat- och 

balansräkningen 

Doris talade om att årsredovisningen (sammanlagd redovisning för föreningen och 

hallbolaget) finns upptryckt och framlagd vid mötet och tillgängligt digitalt. Den kompletteras 

av verksamhetsberättelsen som fylligare redogör för verksamheten det gångna året. 

 

Manuel sammanfattar året för verksamheten och berättar om anpassningarna som tvingats ske 

på grund av pandemin. Manuel berör även Sportkontoret och personalförändringarna. Manuel 

lyfter även fram SM-guldet för P16, framsteg inom jämställdhet, lyftet för vår kommersiella 

fotboll och varumärkesplattformen, ett ekonomiskt rekordår, rekordmånga landslagsspelare 

samt vunna ärenden i FIFA-domstolen. Manuel berättar även om renoveringen av den nya 

läktaren på Grimsta men också att vi förlängt vårt avtal med Stockholms Stad angående nya 

läktaren. 

 

Fredrik Sträng (kassör) återberättar föreningens ekonomiska resultat- och balansräkning 2020 

och det egna kapitalets tillväxt och betydelsen av de senaste årens spelarförsäljningar. 

 

Doris frågar om årsmötet anser att verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt resultat- 

och balansräkning framlagts. 

 

Årsmötet beslutar att godkänna återrapporteringen av varumärkesplattformen samt 

med godkännande lägga verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt resultat- och 

balansräkningen avseende 2020 till handlingarna. 

 

§ 7 Framläggande av revisionsberättelse 

Doris ber om revisorernas berättelse. Revisor Stefan Norell, Grant Thornton, finns med 

digitalt och presenterar revisionsberättelsen. Revisorerna förordar att resultat- och 

balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

 

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Styrelsen föreslår att resultatet i den sammanställda redovisningen om 25 548 788 kr 

balanseras i ny räkning. Det egna kapitalet i den sammanställda redovisningen för 

moderföreningen uppgår därefter per 31 december 2020 till 42 635 025 kr. Doris frågar om 

mötet kan fastställa resultat- och balansräkning. 

 

Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt att årets resultat 

balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag. 

 

 



§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Doris frågar om mötet kan ge styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag, för 2020. 

 

Årsmötet beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2022 

Manuel föreslår att medlemsavgifterna lämnas oförändrade. Förslaget är oförändrad 

medlemsavgift 2022 och att styrelsen får årsmötets sedvanliga mandat att kunna förändra 

spelaravgiften med mellan 0 och 200: - inför 2022. 

 

Doris frågar om mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

§ 11 Förslag till nya stadgar 

Mats Örbrink (Mats) från styrelsen deltar på plats. Mats återberättar om hur förra årets förslag 

till nya stadgar bordlades på grund av meningsskillnader och hur den nya styrelsen nu försökt 

rätta ut tidigare frågetecken. Mats presenterar först att det nya förslaget har en tydligare 

disposition. Därefter att ändamålsparagrafen nu är mer koncentrerad för att tydliggöra att ”vi 

är en fotbollsklubb” med bredd och elit samt att vi bidrar till en jämställd fotbollsrörelse. 

Styrelsen föreslår även att åldern för rösträtt sänks till från 18 år till de som på mötesdagen 

har fyllt 16 år men att man måste ha fyllt 18 år för att kunna röstas in i styrelsen. Styrelsens 

förslag inkluderar även möjligheten till sluten omröstning, att arbetstagare i föreningen inte 

får väljas till styrelsen, att antal medlemmar i styrelsen ändras till lägst 6 och högst 8, att 

styrelsen själv avgör vilka befattningar som behövs samt möjligheten till att bilda olika 

sektioner (t.ex. futsal). Till sist berättar även Mats att förslaget tillåter föreningen att bedriva 

fotboll och annan verksamhet i bolagsform. 

 

Doris öppnar för frågor eller synpunkter till styrelsens förslag av ändrade stadgar. 

 

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till nya stadgar. 

 

Doris frågar om stadgarna omedelbart kan justeras. 

 

Årsmötet beslutar att omedelbart justera stadgarna.  

 

§ 12 Framläggande av verksamhetsplan för 2021 

Anna presenterar en strategisk plan till 2025 med fyra prioriteringar; fotbollen är kärnan, 

medlemmarna är hjärtat, ett stärkt varumärke stärker vår position och en stabil ekonomi samt 

organisation gör oss hållbara över tid.  

Manuel berättar om de strategiska målen för 2021. 

Fredrik Sträng presenterar budgeten för 2021. 

 

Doris frågar om mötet kan godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk 

planering. 

 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och ekonomisk plan för 2021. 

 

På begäran hölls en kortare paus. 

 



Direkt efter pausen bjuder Manuel in till en digital upptaktsträff den 30:e mars. 

Manuel berättar även om BP-shopen, påminner om att köpa säsongskort och att skänka 

pengar till BP:s stödfond. 

 

§ 13 Val 

Valberedningen bestod 2020 av Robert Hernadi, Henrik Strömblad och Anni Lindberg. 

Valberedningens sammankallande Robert Hernadi (Robert) gör en kort sammanfattning av 

valberedningens arbete under året och inför årsmötet. Robert förklarar att det framförts en 

önskan från medlemmar att få in mer specialiserade kunskaper i styrelsen och att det 

dessutom funnits många åsikter kring ersättare till styrelsen. Med detta i åtanke säger Robert 

att de försökt få fram en balanserad grupp. I övrigt hänvisade han till den skriftliga 

information från valberedningen som fanns upptryckt till årsmötet. 

 

a) ordförande; 1 år 

Robert meddelar att valberedningen föreslår Manfred Aronsson som ny ordförande. 

Manfred presenterar sig själv och pratar kort om sin bakgrund inom kommersiell TV, 

streamingtjänster, sina barn som spelat i klubben samt sina år som styrelseledamot i BP. 

 

Doris frågar om det finns fler förslag. 

  

Doris frågar om mötet kan välja Manfred Aronsson. 

 

Årsmötet väljer enhälligt Manfred Aronsson till ordförande på 1 år. 

 

b) Fyra ledamöter i styrelsen; 2 år 

 

Robert meddelar att styrelsen föreslås bestå av ordförande plus 8 ordinarie ledamöter. 

Ledamöterna Jonas Bodin, Niclas Melin, Fredrik Sträng och Fredrik Dahlin hade avböjt 

omval. Annette Fagergren, Lars Olov Fredriksson, Mats Öbrink och Kjell Jonevret var valda 

på 1 år till.  

 

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anna Iwarsson och Sara Kroon, för en period 

på 2 år. Vidare föreslår valberedningen nyval av Tor Dunér och Ola Danhard, båda för en 

period på 2 år. Tor och Ola deltar digitalt och presenterar sig kort. 

 

Peter Appelquist (Peter) begär ordet. Peter tycker att valberedningen gjort ett bra jobb men 

ställer sig frågande till åldern och etnicitet i förslaget samt den bristande mångfalden i 

styrelsen. Peter tycker inte att det följer stadgarna. 

Robert medger att valberedningen misslyckats med att få in en större mångfald i styrelsen 

men hoppas att de lyckas bättre nästa år.   

 

Doris frågar om det finns fler förslag eller om vi kan besluta att välja enligt valberedningens 

förslag. 

 

Årsmötet väljer enhälligt Anna Iwarsson, Sara Kroon, Tor Dunér och Ola Danhard som 

ledamöter i styrelsen på 2 år. 

 

 

 



c) 2 revisorer jämte suppleant; 1 år  

 

Robert meddelar att valberedningen föreslår omval av Stefan Norell, auktoriserad revisor, från 

revisionsbyrån Grant Thornton och Claes-Göran Fri som föreningsrevisor. Som suppleant till 

auktoriserad revisor föreslås Josefine Fors, auktoriserad revisor, från Grant Thornton. Som 

suppleant till föreningsrevisor föreslås Iver Schmidt. 

 

Leif Andersson begär ordet och frågar varför Iver Schmidt dykt upp som förslag till suppleant 

till föreningsrevisor. Mats förklarar att om någonting skulle hända Claes-Göran Fri så kan inte 

klubben stå utan en suppleant, Mats refererar till de nya stadgarna. 

 

Doris frågar om årsmötet kan välja enligt valberedningens förslag. 

 

Årsmötet väljer Stefan Norell och Claes-Göran Fri som revisorer samt Josefine Fors och 

Iver Schmidt som suppleanter. 

  

d) 3 ledamöter i valberedningen varav 1 sammankallande; 1 år  

Doris frågar om Robert vill fortsätta som sammankallande i valberedningen. Robert svarar att 

han gärna fortsätter och står till förfogande. Robert meddelar att Anni Lindberg inte vill 

fortsätta i valberedningen men att Henrik Strömblad vill och att Henrik står till förfogande. 

 

Håkan Forsberg (Håkan) föreslår till valberedningen sammankallande i valberedningen 

Robert Hernadi samt Henrik Strömblad och Helena De Brito 

 

Doris frågar om årsmötet kan godkänna förslaget till valberedning. 

 

Årsmötet väljer Robert Hernadi, Henrik Strömblad och Helena De Brito till 

valberedning med Robert Hernadi som sammankallande. 

 

§ 14 Motioner 

Putte Salminen (Putte) vill höra hur styrelsen ser på den motion han har varit en del av i att ta 

fram som handlar om att spetsa akademin. Kjell Jonevret (Kjell) från styrelsen tackar för 

motionen och berättar att ett fullständigt svar går att läsa på hemsidan. Kjell medger att 

akademin är viktig och anser att mycket görs bra inom den. Kjell kommenterar en specifik 

punkt i motionen om att sätta en fast siffra för antal ungdomsspelare man varje år lyfter upp i 

A-lagen, Kjell anser att detta blir svårt men att vi varje år ska ge våra unga spelare chansen.  

 

Styrelsen anser motionen besvarad. 

 

Årsmötet beslutar att motionen är besvarad.   

 

§ 15 Avslutning 

Anna tackar Anni Lindberg som lämnar valberedningen. Anna tackar styrelsekollegorna; 

Jonas Bodin, Fredrik Dahlin, Fredrik Sträng och Niclas Melin som alla lämnar. Anna tackar 

Roger Reinholdsson för att han skötte tekniken under klubbens första digitala årsmöte. Anna 

tackar Manuel för sitt första år på jobbet. Till sist tackar Anna Doris för att hon ledde mötet. 

 

Nye ordföranden Manfred Aronsson begär att få tala. Han berättar att detta är ett ärofyllt 

uppdrag i Europas viktigaste förening. Manfred tackar årsmötet för förtroendet och meddelar 

att han tar uppdraget på största allvar. 



 

Doris förklarar mötet avslutat med ett klubbslag. 

 

Blommor delades ut till Doris. 

 

 

 

Vid protokollet:  Ordförande:  

 

 

 

Manuel Lindberg  Doris Högne Rydheim  

 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Oscar Therén  Carl Halvarsson 

   


