Årsmötesprotokoll Värmlands Skidförbund
Idrottens Hus i Karlstad 2009-10-08
§ 1.

Ordf. Christer Karlsson hälsade välkommen och särskilt Åsa Mattsson
från Svenska Skidförbundet, och han förklarar sedan mötet öppnat.

§ 2.

Närvarande 7 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 Eva Lindquist och Ulf Lidberg.

§ 7.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10.

Årsmötet fastställde framlagd årsredovisning och beviljade styrelsen full
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009.

§ 11.

Till ordförande i Värmlands Skidförbund tillika ordförande i styrelsen
valdes på ett år Christer Karlsson.

§ 12.

Val av ledamöter: Till ledamöter på två år omvaldes Ulf Lidberg,
Stig Nilsson, Marcus Henriksson samt Jan Nilsson.

§ 13.

Val av revisor och revisorsuppleant:
Omval av revisor på ett år Katarina Lundin och av revisorsuppleant på
ett år Kjell Ericsson.
Valberedningen skall till nästa årsmöte förslå ytterligare en ordinarie revisor.

§ 14.

Till ledamöter i valberedningen på ett år omvaldes Sten-Olav Olsen ordförande, Anki
Wadman och Göran Karlsson.
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§ 15.

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

§ 16.

Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 17.

Övriga frågor: Inga övriga frågor diskuterades.
Ordförande påpekade att en behandlad fråga på ett årsmöte ej får bli ett
beslutsärende, utan kan endast hänvisas till styrelsen för behandling.

§ 18.

Mötesordförande överlämnade klubban till VSF:s ordförande
Christer Karlsson, som tackade mötesordförande och därefter avslutade mötet.
Efter mötet delade Stig Nilsson ut årets ”Knut Nilsson” stipendiet
på 1500;- till Paulina Grassl.
Åsa Mattsson från Svenska Skidförbundet informerade om säsongen som
gått och vad som står på programmet stundande säsong.
Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta.

Vid protokollet

Justeras

Jan Nilsson

Kjell-Åke Andersson
Mötesordf.

Ulf Lidberg
Justerare

Eva Lindquist
Justerare
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