Årsmötesprotokoll Värmlands Skidförbund
fört vid årsmötet i Karlstad 2006-10-04

Sid 1(2)

§ 1.

Ordf. Christer Karlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Närvarande: 18 ombud enligt förevisade fullmakter.
Svenska skidförbundet: Per-Åke Yttergård

§ 3.

Utmärkelser: Knut Nilsson stipendier utdelades till: Emilia Eråker, Dennis
Edvardsson, Kerstin Holmstrand och Linus Karlsson

§ 4.

Årsmötet förklarade sig i laga ordning kallat.

§ 5.

Till ordförande att leda årsmötet valdes Kjell Olsson sekreterare Thore Berglund
tillika pressreferent.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll valdes Jonas Olsson och Per-Anders Blomqvist.

§ 7.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 8.

Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 11.

Till ordförande i Värmlands Skidförbund tillika ordförande i styrelsen valdes på
ett år: Christer Karlsson.
Val av ledamöter: Till ledamöter i två år valdes, Kaarel Putsep, Jonas Olsson,
Stig Nilsson, samt vakant för avgående Thomas Hultgren.
Fyllnadsval efter Bengt Johansson 1 år, valdes Annika Dahlman.
Kvarstående ledamöter valda på årsmötet 2005
Ulf Lidberg, Thore Berglund, John Erling Hansen

§ 12.

§ 13.

Val av Revisor och revisorssuppleant Revisor Berit Arnesson och
revisrorssuppleant Maj Jansson omvaldes på ett år.

§ 14.

Till ledamöter i valberedningen valdes Sten Olav Olsen ordf., Sune Sjöberg och
Göran Karlsson
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§ 15.

Årsmötet utsåg styrelsen till att utse representanter på Värmlands Idrottsförbunds
årsmöte.

§ 16.

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 1/1 2005- 30/6
2006 med ändring av konto hjärtefonden till snöfonden enligt förslag från Artur
Enneby

§ 17.

Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 18.

Övriga frågor
a/ ordföranden Christer Karlsson redogjorde för sitt första år som ordf. och
konstaterade att snötillgången behagade infinna sig vilket medfört att verksamheten
ökat i alla disipliner. Värmland har under året varit framträdande i skidsverige främst
genom skidtunneln ochrepresentanter i skidförbundets ledning
b/ Ordföranden delade ut utmärkelser för fina insatser i de olika disiplinerna.

§ 19

Mötesordföranden Kjell Olsson förklarade mötet avslutat.
Efter årsmötet bjöds deltagarna på välsmakande smörgåstårta. Under kaffet
informerade kvällens gäst Per-Åke Yttergård om sin nya roll som chef för de nordiska
grenarna inom SSF. Det är ett tuff utmaning att följa den gångna säsongen framgångar
i Turin.
Årsmötet fick även information om Säffles vänort Geilo och det stora Skarverennet
där ett gäng ifrån Säffle brukar delta.
Thore Berglund informerade om det pågående EU-projektet Over Kölen, vilket skall
stå klart till kommande säsong

Vid protokollet
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