VÄRMLANDS SKIDFÖRBUND
Årsmötesprotokoll Värmlands Skidförbund
Idrottens Hus i Karlstad 2015-10-15
§ 1.

Ordf. Janne Bengtsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Han hoppas
och tror på en framtid för skididrotten och ungdomarna verkar mer positivt inställda. Dâ
finns hôpp....

§ 2. Sjuttton deltagare hade hörsammat kallelsen till årsmötet, vilka representerade nio
föreningar både inom längd-och alpinklubbar.
§ 3. Framlagd föredragningslista godkändes av mötet.
§ 4.
.
§ 5.

Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst och kallat.

§ 6.

Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Nilsson.

§ 7.

Till att justera protokollet tillsammans med mötesordförande Kjell-Åke Andersson valdes
Ulf Lidberg och Lars-Gunnar Axelsson.

Till ordförande att leda årsmötet valdes Kjell-Åke Andersson.

§ 8 a Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt för punkt, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 8 b Förvaltningsberättelsen: Balans- och Resultaträkning godkändes och lades till
handlingarna.
§ 8 c Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 9. Årsmötet fastställde framlagd årsredovisning och beviljade styrelsen full
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.
§ 10. Inga motioner fanns att behandla. Styrelsen har utrett förslag till ändring av stadgarna 4§
angående tilläggsröster. Styrelsen föreslår årsmötet att varje närvarande förening på
årsmötet ska ha en (1) röst, vilket årsmötet beviljade. Stadgarna ändras enligt detta beslut.
§ 11. Behandling förslag till VSF:s budget för 2015-2016, vilken godkändes.
§ 12. Omval på ett år av ordförande Janne Bengtsson tillika ordf. i styrelsen
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter
Ett år kvar
Jan Lundgren
Annika Hofstedt
Thomas Eriksson (tillika ordf. i längdkommittén)
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Val på två år
Eva-Lena Axelsson (nyval)
Thore Berglund (omval)
Mattias Aronsson (omval) tillika ordf. i alpina kommittén
Pietro Nilsson (nyval) tillika ordf. i backkommitttén
§ 14. Revisor är Tommy Svensson vald på 2 år, 1 år kvar. Revisorsuppleant är Kenneth
Christoffersson vald på 2 år, 1 år kvar.
§ 15. Till ledamöter i valberedningen på ett år Sten-Olav Olsen ordförande omval, Björn Hofstedt
omval och Lars-Gunnar Axelsson nyval.
§ 16. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse ombud till Värmlands Idrottsförbunds årsmöte.
§ 17. Årsmötet bestämde att beslut om utmärkelser och stipendier ska tas i samband med
Skidtinget våren 2016 i Torsby.
§ 18. Kjell-Åke Andersson tackade för att han fått vara ordförande för mötet och överlämnade
klubban till Janne Bengtsson, vilken tackade Kjell-Åke för ett bra genomfört årsmöte.
Birgitta Nilsson avtackades för sitt arbete som sekreterare i styrelsen i två år.
§ 19. Janne Bengtsson avslutade mötet

Vid protokollet

Mötesordförande

Birgitta Nilsson

Kjell-Åke Andersson

Justeras:

Ulf Lidberg

Lars-Gunnar Axelsson

2

Årsmötesprotokoll 2013-2014

