VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Årsmötesprotokoll Värmlands Skidförbund
Idrottens Hus i Karlstad 2011-10-06
§ 1.

Ordf. Janne Bengtsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
Janne berättade om styrelsens visioner för verksamheten och betonade den idrottsliga
utvecklingen för skidsporten i distriktet. Snowteam Värmland är nysatsning som är
gemensam för ungdomar 13-16 år, Alpint, Längd och Skid-O.

§ 2.

Närvarande 13 ombud enligt förevisade fullmakter.

§ 3.

Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst och kallat.

§ 4. Till ordförande att leda årsmötet valdes Kjell-Åke Andersson,
§ 5.

Till sekreterare för mötet valdes Jan Nilsson.

§ 6.

Till att justera protokollet tillsammans med ordförande Kjell-Åke Andersson
valdes Jonas Kindberg Kils SLK och Stig Nilsson ÖSeT SkidO

§ 7.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt för punkt, godkändes
och lades till handlingarna.

§ 8.

Förvaltningsberättelsen: Balans- och Resultaträkning godkändes och lades till
handlingarna.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10. Årsmötet fastställde framlagd årsredovisning och beviljade styrelsen full
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011
.
§ 11. Till ordförande i Värmlands Skidförbund tillika ordförande i styrelsen
valdes på ett år Janne Bengtsson, Karlstad.
.
§ 12. Val av ledamöter: Till ledamöter på två år valdes Marcus Henriksson, Ulf Lidberg,
Thore Berglund och Jan Nilsson.
§ 13. Ett år kvar i styrelsen, Annika Dahlman, Tony Larsson och Stig Nilsson
§ 14. Val av revisor och revisorsuppleant:
Omval av revisor på ett år Katarina Lundin, revisorsuppleant på
ett år Bengt Stevensson.
§ 15. Till ledamöter i valberedningen på ett år omvaldes Sten-Olav Olsen ordförande,
Bo Ohlsson och Björn Hoffstedt ledamöter.
§ 16. Årsmötet utsåg styrelsen till att utse representanter på Värmlands Idrottsförbunds
årsmöte.
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§ 17. Inga inkomna frågor väckta av förbundsstyrelsen fanns att behandla.
Budget för 2011-2012 föredrogs av kassören Thore Berglund och godkändes av årsmötet.
§ 18. Inga inkomna motioner fanns att behandla.
§ 19. Avslutning, mötesordförande Kjell-Åke Andersson överlämnade klubban till Janne
Bengtson.
Kjell-Åke uttalade sitt gillande av ordförande Jannes slutord i Årsberättelsen.
Efter mötet; ordförande Janne Bengtsson, assisterad av Stig Nilsson delade ut årets
”Knut Nilsson” stipendiet på 1500;- till följande:
Filip Jacobsson
Öset SkidO
Johan Silfält
Valfjället SLK
Sandra Olsson
SK Bore
SM-medaljörer, senior/junior som premierades.
Alpint
Guld: Emil Jansson, Sunne AK
Emil, som gjort en stabil stark säsong med idel pallplatser på FIS-tävlingar i Norden, blev under
säsongen uttagen till Europa Cup-tävlande och krönte säsongen med ett SM-guld i
Superkombination för äldre juniorer.
Silver, Brons: Paulina Grassl Sunne AK
Paulina kom igen starkt under säsongen, efter den hjärnskakning hon ådrog sig innan jul. 7
pallplatser på FIS i norden, 3:a på Norska seniormästerskapen, trea på senior-SM i Storslalom
samt tvåa på äldre junior-SM, visar att 17: åringen är på frammarsch igen. Paulina har också
inför den kommande säsongen tagit plats i Juniorlandslaget.
Brons: Matts Olsson Valfjället,
Vintern 2011 var det år då Mats på allvar befäste sin position som etablerad Världscup-åkare
genom ett par top:10-placeringar i WC och en seger i Europacupen. På Alpina VM blev det en
18:e plats i Storslalom och 24:e i Super-G. I SM-sammanhang tog Matts brons i storslalom
under SM-veckan i Åre
Längd
Guld och Brons: Marcus Ruus Gillberga SK
Två SM medaljer som första års junior! Guld på den klassiska tävlingen och brons på
dubbeljakten. Uttagen att representera Sverige på Nordiska juniorlandskampen.
Skid-O
Guld: Martin Ericson, ÖSeT SkidO
Efter att varit trea på USM för två år sedan, tvåa förra året lyckade Martin ta guld i år i H16.
Martin lyckades dessutom vinna SvealandsM på både kort- och långdistans. Beroende på detta
och flera bra resultat har Martin antagits till SkidO-linjen, Riksgymnasiet i Mora där han börjat
nu i höst.
Guld: Filip Jacobsson, ÖSeT SkidO
Filip åkte sin första SkidO-tävling förra året och har i år legat i topp i flera tävlingar med USMguld som bäst. Han vann även SvealandsM på både kort- och långdistans.
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.
Vid protokollet

Justeras: Kjell-Åke Andersson

Jan Nilsson
Jonas Kindberg Kils SLK

Stig Nilsson ÖSeT SkidO
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