VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND

Årsmötesprotokoll Värmlands Skidförbund
Idrottens Hus i Karlstad 2013-10-02
§ 1.

Ordf. Janne Bengtsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
Cirka ett trettiotal skidentusiaster var närvarande.
I sitt hälsningsanförande tog Janne upp problemet med att få funktionärer att arbeta ideellt,
samarbetet mellan klubbar är viktigt med bl.a. gemensamma träningar.
Snowteam Värmland är ett bra exempel med gemensamma träningar för ungdomar 13-16 år
där både alpint och längd ingår.
En gemensam träningspist för distriktets alpinklubbar i Sunne är ett annat exempel på
samverkan.

§ 2.

Mötet godkände styrelsens förslag att ta bort den tidigare skriftliga fullmakten för röstning
på årsmötet. Stadgarna ändras i kap.2 § 4, sista raden tas bort. (Förening skall inge fullmakt
för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges).

§ 3. Framlagd föredragningslista godkändes av mötet.
§ 4.

Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst och kallat.

§ 5.

Till ordförande att leda årsmötet valdes Björn Sandborgh.

§ 6.

Till sekreterare för mötet valdes Jan Nilsson.

§ 7.

Till att justera protokollet tillsammans med mötesordförande Björn Sandborgh valdes Kent
Andersson, Sunne och Malin Elfman, Karlstad.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 11. Årsmötet fastställde framlagd årsredovisning och beviljade styrelsen full
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013.
§ 12. Styrelsens förslag till budget 2013/2014 godkändes.
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§ 13. Till ordförande i Värmlands Skidförbund tillika ordförande i styrelsen
omvaldes på ett år Janne Bengtsson, Karlstad.
§ 14. Val av ledamöter:
Till ledamöter på två år valdes Birgitta Nilsson, Säffle
Omval på två år av Thore Berglund, Ulf Lidberg och Marcus Henriksson.
§ 15. Ett år kvar i styrelsen: Tomas Eriksson, Årjäng, Mathias Aronsson, Karlstad och
Annika Dahlman, Karlstad
§ 16. Val av revisor och revisorsuppleant:
Till revisor på ett år Tommy Svensson Kil, revisorsuppleant på ett år Kenneth
Christoffersson, Töcksfors.
§ 17. Till ledamöter i valberedningen på ett år omvaldes Sten-Olav Olsen ordförande,
Arne Värmsjö och Björn Hoffstedt ledamöter.
§ 18. Årsmötet utsåg styrelsen till att utse representanter på Värmlands Idrottsförbunds
Årsstämma.
§ 19. Inga inkomna motioner fanns att behandla.
§ 20. Avslutning: Mötesordförande Björn Sandborgh tackade för att han fått vara ordförande för
mötet och överlämnade klubban till Janne Bengtson som tackade Björn för ett bra
genomfört årsmöte och avslutade mötet med att utdela stipendier och utmärkelser.
Efter mötet; ordförande Janne Bengtsson, delade ut årets ”VSF.s/Knut Nilsson” stipendiet
på 1500;- till följande:
Filip Grahn,
Kil SLK
Mathilda Ruus
Gillberga SK
SM-medaljörer, senior/junior som premierades.
Alpint:
Emil Jansson, Sunne AK
2:a Storslalom
Erik Pettersson, Valfjället
2:a USM 15-års klassen
Super G
Längd
Marcus Ruus Gillberga SK
JSM. 3:a på 10 km klassisk stil
2:a dubbeljakten
Mathilda Ruus Gillberga SK
USM. 2:a på sprint
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Jan Nilsson avtackades efter 5 år som sekreterare.

Vid protokollet

Mötesordförande

Jan Nilsson

Björn Sandborgh

Justeras:

Kent Andersson

Malin Elfman
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