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Title / Subject: Annual General Meeting (AGM) 

Place: MS Teams 

Date and Time:  2020-02-13 
10:03 to 12:33 
 

Duration: 2:30 Hr 

Attendees: Refer to attendance register.  
 

    

Additional 
Distribution: 

-   

 

 

Agenda: 

1. Mötetsöppnande  
2. Fastställande av röstlängd för mötet.  
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
4. Fastställande av föredragningslista.  
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
7. Styrelsens berättelse:  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret.  
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10. Fastställande av medlemsavgifter.  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår.  
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.  
14. Val av:  

o Stockholm Cricket Clubs ordförande för en tid av två år;  
o halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  
o suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;  
o 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta;  
o 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;          
o övriga val.  

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4..  
16. Mötets avslutande  

 



  Meeting Minutes 

 

 Stockholm Cricket Club 
Org. Nr:  802497-4530 

www.stockholmcricket.se 
Page: 2 of 4 

 

 

Minutes: 

1. Opening of the meeting 
- Meeting was declared open at 10:03 on 

13th Feb 2021 

Mötetsöppnande 
- Möte var öppnande 10:03 on 13th Feb 

2021 
 

2. Count of eligible voters 
- 22 members  

Fastställande av röstlängd för mötet 
- 22 medlem  

 
3. Question if AGM has been called correctly 

- The meeting agreed that the meeting had 
been called correctly 
 

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
- Mötet beslutat att möte har utlysts på 

rätt sätt 

4. Decision on Agenda for meeting 
- The meeting agreed upon the agenda. 

Fastställande av föredragningslista  
- Mötet beslutat om föredragningslista. 

 
5. Election of meeting chairman and secretary 

- The meeting elected: 
o Karl Langston as Chairman 
o Suman Mokhamatam as 

Secretary 
 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 
- Mötet vald: 

o Karl Langston som ordförande 
o Suman Mokhamatam som 

Sekreterare 
 

6. Election of meeting minute signatories & vote 
counters 

- The member elected: 
o Jyotimoi Saika 
o Richard Murray 

  

Val av protokolljusterare och rösträknare 
- Mötet vald: 

o Jyotimoi Saika 
o Richard Murray 

 

7. Report from the Board 
- Annual report including financial report 

was presented 
 

Styrelsens berättelse 
- Verksamhetsrapport och finansiell 

rapport var presenterat 
 

8. Auditors report for previous financial year 
- Auditors report was presented 

 

Revisorernas berättelse 
- Revisorernas rapport var presenterat 

 
9. Question on freedom of responsibility for audited 

period 
- The meeting decided to grant freedom of 

responsibility to board for audit-period 
  

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
att revisionen avser 

- Mötet besultat att ge ansvarsfrihet till 
styrelsen för tid att revision avser 

 
10. Decision on membership fee 

- The meeting decided to set membership 
fee at 100kr/year 

Fastställande av medlemsavgifter 
- Mötet beslutat att fastställa 

medlemsavgift att 100kr/år 
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11. Decision on operational plan and budget for 
coming financial year 

- The meeting agreed to operational plan 
and budget for 2020 

Fastställande av verksamhetsplan samt 
behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår 

- Mötet godkäntt verksamhets plan och 
ekonomisk plan för 2020 

 
12. Submitted Motions 

- Motion 1 – Honorary Membership 
o The meeting decided to amend the 

motion requesting the board to 
propose the required constitutional 
changes and call an extra AGM within 6 
months. 

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner 

- Motion 1 – Hedersmedlemskap 
o Mötet beslutet att korrigera motionen, 

och instruerat styrelsen att presentera 
en my motion med stadgar förändring i 
en extra årsmöte inom 6 månader. 

 
 

13. Decision on number of board members 
- The meeting decided that the board 

should consist of 5 people 
 

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
- Mötet beslutat att styrelse ska bli 5 

personer, inklusive ordförande. 
 

14. Elections: Val av: 
14a Chairman 

The following person was elected as Chairman for 
a 2 year period: 

- Karl Langston, 19701012-0496 
 

Ordförande 
Följande person var vald till ordförande för 2 år:  

- Karl Langston, 19701012-0496 
 

14b Board Members: 
The following people were elected to the board in 
2020, and will continue for 1 year: 
- Suman Mokhamatam, 19800510-1517 
- Jyotimoi Saikia, 19861124-7217 
 
 
The meeting elected the following people to the 
board for a 2 year period: 
- Manju Sampat Iyengar,  19821028-7598 
- Niranjan Komalla,  19790526-2437 
 

Styrelse ledamot 
Följande personer var vald till styrelseledamot i 
2020, och ska försätta för 1 år: 
- Suman Mokhamatam, 19800510-1517 
- Jyotimoi Saikia, 19861124-7217 

 
 
Mötet vald följande personer till styrelseledamot, 
för en 2 års tid: 
- Manju Sampat Iyengar,  19821028-7598 
- Niranjan Komalla,  19790526-2437 

 
14c Deputy Board Members 

The meeting elected the following as deputy 
board members: 
- Vinay Singh Gahlawat, 19740108-9011 
- Manu Lund, 19431210-9574 

 

Suppleanter 
Mötet vald följande som suppleanter till styrelse 
- Vinay Singh Gahlawat, 19740108-9011 
- Manu Lund, 19431210-9574 

 

14d Auditor 
The meeting elected as auditors: 
- Richard Murray 
- Ramakrishna Prabhala 

Revisor 
Mötet vald som revisor: 
- Richard Murray 
- Ramakrishna Prabhala 
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14e Nominations Committee 

The meeting elected the following people as 
members of the nominations committee: 

- Richard Murray 
- Santhosh Yadlapalli 
- Rakesh Tripathi  
 

Valberedning 
Mötet vald följande som medlem i valberedning: 

- Richard Murray 
- Santhosh Yadlapalli 
- Rakesh Tripathi  

 

14f Other Elections 
- The meeting elected the following people 

to the clubs Disciplinary Committee: 
o Ali Alibhai 
o Hithesh Gatty 
o Rajesh Lal Raveendran Achari 

 
- The meeting elected the following people 

to the clubs Technical Committee: 
o Harsha Singaraju 
o Vignesh Mohan  
o Basanth Sharma 

 

Övriga val  
- Mötet vald följanden personer till 

förenings Disciplinary Committee: 
o Ali Alibhai 
o Hithesh Gatty 
o Rajesh Lal Raveendran Achari 

 
- Mötet vald följanden personer till 

förenings Technical Committee: 
o Harsha Singaraju 
o Vignesh Mohan  
o Basanth Sharma 

 
15. Other questions 

- N/A 
 

Eventuella övriga frågor 
- N/A 

16. Close of meeting 
- The meeting was closed at 12:33 

 

Mötets avslutande  
- Mötet var avslutat 12:33 

 

 

 

 
 
………………………………………………………. 

 
 
………………………………………………………. 

Vid protokollet – Suman Mokhamatam Mötes Ordförande – Karl Langston 
 
 
 
………………………………………………………. 

 
 
 
………………………………………………………. 

Justerat – Richard Murray Justerat – Jyotimoi Saikia 
 


