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FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Löpnr

Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd

1

Mötets öppnande
Ordförande Björn Eriksson förklarade förbundsmötet öppnat.

2

Val av ordförande
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Per Söderberg till ordförande för mötet.

3

Val av sekreterare
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Stefan Söderblom till sekreterare för
mötet.

4

Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Tommy Borg och Lena Daabach.

5

Upprop och fastställande av röstlängd

Beslut:
Röstlängden fastställdes med totalt 17 röster.
Distriktsröster:
Dalarnas SSF
Uppland/Gästriklands SSF
Jämtland/Härjedalens SSF
Norrbottens SSF
Stockholms SSF
Värmlands SSF
Västerbottens SSF
Västergötlands SSF
Västernorrlands SSF

2 röster
1 röst
2 röster
2 röster
1 röst
2 röster
1 röst
1 röst
2 röster

Föreningsröster:
Lima SKG
Bore Biathlon

1 röst
2 röster
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6

Fastställande av föredragningslista för mötet
Beslut:
Föredragningslistan godkändes av årsmötet.

7

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kungörelse av förbundsmötet är utskickat till distrikt och
föreningar samt finns utlagt på förbundets hemsida.
Beslut:
Årsmötet har utlysts på ett korrekt sätt fastställde årsmötet.

8

Verksamhetsberättelsen
Genomgång av verksamhetsberättelsen sida för sida.
Beslut:
Korrigeringar:
Tillägg till sidan 1 - Bore Biathlon har arrangerat fem stycken SMtävlingsdagar.
Sidan 3 "Aktiviteter på detta område försiggår också i Östersund"
skall tas bort från årsberättelsen.
Sidan 5 under rubriken Säkerhet så gäller polisinspektionen
Torsby Skidskyttegymnasium.

Stefan Söderblom

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna efter ovanstående korrigeringar.
9

Förvaltningsberättelse
Peter Gothardsson från Öhrling Priwaterhouse Coppers i
Sundsvall informerade om aktuella skatteregler för ideella förbund
och föreningar. Därefter redovisades en övergripande fördelning
av intäkter och kostnader i förbundet.
Beslut:
Förvaltningsberättelsen föredrogs, godkändes efter följande
korrigeringar:
Sidan 1 (kolumn 2 gäller för 2008/2009, kolumn 3 gäller för
2007/2008 och kompletteras med ny kolumn för jämförelsetalen för
2006/2007 samt korrigera nyckeltalen (%) för 2008/2009 samt
2007/2008 så dessa stämmer) och lades till handlingarna.

10

Revisorernas berättelse
Beslut:
Helen Salmonsson från Öhrlings Priwaterhouse Coppers i
Östersund läste upp revisionsberättelsen som därefter lades till
handlingarna.

11

Fastställande av resultat och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen.

12

Fråga om ansvarsfrihet
Beslut:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13

Behandling av motioner
Motion rörande personalsituationen
Jämtland Härjedalen SSF yrkar på en översyn av
personalsituationen och avveckling av befattningen
generalsekreterare.
Yttrande ifrån styrelsen:
Nuvarande befattningshavare på posten som generalsekreterare
går i pension nästkommande höst, dessutom står förbundet inför
många kommande utmaningar och då kanske särskilt att stärka
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den nationella verksamheten. Helt naturligt kommer detta att
innebära en översyn av personalbehovet och en översyn av vilka
kompetenser som behövs. Styrelsen yrkar avslag på motionen,
men ser gärna ett uppdrag gällande en total genomlysning av den
framtida personalsituationen.
Beslut:
Styrelsen får årsmötets uppdrag att göra en total översyn av den
framtida personalsituationen.

Styrelsen

Motion gällande omfördelning av medel
Jämtland Härjedalen SSF yrkar på ett system där medel skall
omfördelas från den mycket framgångsrike till yngre förmågor på
väg mot högsta eliten.
Yttrande ifrån styrelsen:
Våra elitaktiva, WC-laget, har avtal med förbundet och erhåller ett
mindre träningsbidrag. Detta avtal omförhandlas inför varje ny
säsong. De föreslagna åtgärderna blir alltså en del i en eventuell
kommande förhandling. Inga möjligheter att på bästa sätt
tillgodose hela skidskytterörelsens bästa bör därför förbli
oprövade. Styrelsen ser en lösning enligt motionen som ytterligare
en möjlighet att diskutera med aktuella personer, men detta måste
lösas via det uppdrag som styrelsen redan har. Styrelsen yrkar
därför avslag på motionen.
Beslut:
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion gällande röstlängdens framtagning
I21 IF yrkar i en motion att nuvarande modell för poängberäkning
i samband med SM/JSM och USM inte ger en rättvis bild över de
mest aktiva klubbarna och därför bör ses över.
Yttrande ifrån styrelsen:
Styrelsen yrkar bifall på motionen och anser att förbundets
regelgrupp skall se över poängberäkningsmodellen.
Beslut:
Motionen bifalles. Den poängsystem som styr fördelningen av
föreningsrösterna skall ses över av förbundets regelgrupp anser
årsmötet.
14

Regelgruppen

Styrelsens förslag till stadgeändringar
I och med förslagen ändring följer räkenskapsåret det reella
verksamhetsåret. Genomförande av föreslagen ändring underlättar
och gör den ekonomiska redovisningen mer överskådlig.
Beslut:
Årsmötet tillstyrker förslaget på nytt verksamhetsår för förbundet.
Nytt verksamhetsår blir sålunda 1 maj till 30 april.
Årsmötet ger samtidigt förbundets regelgrupp i uppdrag att se
över eventuella följdproblem som också bör åtgärdas i stadgarna.
Noteras till protokollet att beslutet var enhälligt.

Regelgruppen
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15

Fastställande av verksamhetsplan
Fastställdes verksamhetsplan enligt den föredragning som gjorts
dels under tinget den 26/9 och dels i samband med årsmötet.
Verksamhetsplan och budget kommer att skickas ut till
mötesdeltagarna. Noterades att vid nästa årsmöte skall det finnas
ett särskilt dokument utsänt som gäller verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår.

16

Val av ordförande
Rutger Simonsen avsäger sig sin kandidatur.
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Björn Eriksson till ordförande för en tid
av ett år.

17

Val av ledamöter
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Leif Elmsjö (omval), Birgitta
Kristoffersson (omval) och Annika Wredenberg (nyval) till
ledamöter för en tid av två år.

18

Val av suppleanter
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Ingemar Arwidson (omval) och Stefan
Fredriksson (nyval) till suppleanter för en tid av ett år.

19

Val av revisor och revisorssuppleant
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Helen Salmonsson, Öhrlings
Priwaterhouse Coppers som ordinarie revisor för en tid av 1 år.
Suppleant utses inom revisionsbyrån.

20

Val av ledamöter till valberedningen
Årsmötet föreslog sex kandidater till valberedningen.
Hans Nauclér, Erika Styf, Lars Holmgren, Ernst Larsson Lussi,
Sabiene Karlsson och Åke Hjelm.
Sabiene Karlsson avsade sig kandidatur och avsägelsen
godkändes.
Efter att ordföranden ställt proposition på de fem förslagna
beslutade årsmötet att välja:
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja Hans Nauclér (nyval) som
sammankallande, Erika Styf (omval), Lars Holmgren (nyval) och
Ernst Larsson Lussi (nyval).

21

Fastställande av föreningsavgift till förbund
Beslut:
Årsmötet beslutar att årsavgiften fortsatt skall vara 1000 kr per år.

22

Behandling av frågor som förbundsstyrelsen eller revisorerna
hänskjutit till årsmötet
Norrbottens SSF och Västerbottens SSF yrkar på en fusion. Det nya
distriktsförbundet skall heta Norra Norrlands SSF.
Beslut:
Årsmötet bifaller yrkandet.
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23

Utdelning av utmärkelser
Korandet av Årets förening (Lars Lindius fond) och Årets
skidskytt är gjort och kommer att utdelas i samband med
världscupstävlingen i december i Östersund.

24

Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte
Årsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att finna ett lämpligt
datum för nästkommande årsmöte någon gång under september
månad.

25

Mötets avslutande
Mötesordförande Per Söderberg tackade för visat intresse och
lämnade över klubban till omvalde förbundsordförande Björn
Eriksson som förklarade förbundsmötet avslutat.

Per Söderberg
Mötesordförande

Stefan Söderblom
Sekreterare

Lena Daabach
Justerare

Tommy Borgh
Justerare
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(Söndag den 26/9
2010, kl 09.00)

