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Övriga deltagare:

Anita Engvik, RF
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Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare
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FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Löpnr

Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd

1

Mötets öppnande
Förbundsmötet öppnas av ordförande Björn Eriksson.
Upprop, fastställande av röstlängd samt fullmaktsgranskning
Närvarande: Dalarnas SSF 1 röst, Värmlands SSF 2 röster, Norrbottens SSF 2 röster, Jämtland/Härjedalens
SSF 2 röster, Bore Biathlon 2 röster, Uppland/Gästriklands SSF 1 röst, Lima SKG 1 röst, Västernorrlands
SSF 2 röster. Röstlängd fastställd, totalt 13 röster.

2

3

Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslutar att godkänna föredragningslistan.

4

Behörigt utlysande av mötet
Kungörelse av förbundsmötet är utskickat till distrikt och föreningar samt finns utlagt på hemsidan. Mötet
anses därmed behörigt utlyst.

5

Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutar att välja Anita Engvik till ordförande för mötet.

6

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet beslutar att välja Christina Persson till sekreterare för mötet.

7

Val av justerare för mötet
Årsmötet beslutar att välja Sten-Olav Olsen och Ulrika Öberg.

8

Verksamhetsberättelse
Genomgång av Verksamhetsberättelsen sida för sida. Årsmötet beslutar att godkänna
Verksamhetsberättelsen.

9

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

10

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
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Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

12

Behandling av motioner
Behandling av motioner från SDF eller röstberättigad förening.
Motion insänd från Dalarnas SSF med förslag att Skidskytteförbundets styrelse utökas från 7 st ordinarie
ledamöter till 10 st.
Styrelsen tillstyrker motionen med motivationen att man vill stärka kompetensen i styrelsen.
Årsmötet avslår motionen men godkänner styrelsens inlägg om att få in bredare kompetens i styrelsen.

13

Val av ordförande
Årsmötet beslutar att välja Björn Eriksson till ordförande för en tid av ett år.

14

Val av ledamöter
Årsmötet beslutar att välja Marianne Nilsson (omval), Birgitta Kristoffersson (nyval) och Leif Emsjö (nyval)
till ledamöter för en tid av två år.

15

Val av suppleant
Årsmötet beslutar att välja IngemarArwidson (omval), Björn Lindblom (nyval),
Annika Wredenberg (nyval) och Jan Forsgren (nyval) till suppleanter för en tid av ett år.

16

Val av revisorer
Årsmötet beslutar att välja Håkan Hjelm (omval), Hellström & Hjelm Revisionsbyrå.
Revisionsbyrån täcker upp för suppleant.

17

Val av valberedning
Årsmötet beslutar att välja Lars Grehn (sammankallande), Hans Nauclér (omval), Bengt Lank (omval) och
Erika Styf (nyval). Årsmötet godkänner nedanstående riktlinjer för valberedningens arbete.
Förslag på riktlinjer för valberedningens framtida arbete:
Grunder
Av stadgarna framgår bland annat att styrelsen består av ordförande jämte 6 ledamöter, valda av
Förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall vara sammansatt av både kvinnor och män.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot, som även får utses till befattning
inom styrelsen.
Arbetsbelastning
Arbetsbelastningen på styrelsen har ökat markant. Efter de senaste framgångarna vid OS, VM och
VC har Sverige blivit en toppnation.
Sammansättning
•
Styrelsen skall, enligt stadgarna, bestå av kvinnor och män. En jämlik könsfördelning eftersträvas.
•
Styrelsen bör rekryteras både internt från ”rörelsen” och externt från näringsliv/motsvarande.
•
Styrelsen bör vara regionalt spridd, för att bevaka utvecklingen i sin egen region och sprida
kunskap och information.
•
Det bör vara en åldermässig spridning i styrelsen, för att den ska kunna verka över tiden och att
successionen säkerställs.
•
Man bör överväga om en ”åkarrepresentant” från de aktiva bör finnas i styrelsen. Detta för att få
information direkt från de aktiva samtidigt som de aktiva har en kanal in i styrelsen.
Kontinuitet
För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet bör valberedningen titta lite längre än till kommande
verksamhetsår. Om möjligt bör man se i ett tre års perspektiv.
Kompetens
Adjungerande ledamöter kan i större omfattning knytas till vissa projekt eller arrangemang.
Suppleanter bör finnas, både för oväntade uppgifter eller avlastning samt kunna växlas upp till
ordinarie ledamot inom ett till två år.
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18

Kungörelseorgan
Årsmötet beslutar att officiellt kungörelseorgan för Förbundet är vår hemsida.

19

Föreningsavgift
Årsmötet beslutar att årsavgiften fortsatt ska vara 1 000 kr per år.
Styrelsen återkommer om nytt förslag nästa år.

20

Verksamhetsplan
Anita Westling tar upp frågan att information om Nordiska Cupen saknas. Ska SSSF stödja denna
tävlingsverksamhet? Inlägget tas emot av styrelsen som tar frågan med för vidare diskussioner.
Årsmötet beslutar att godkänna Verksamhetsplanen.

21

Frågor från förbund
Felskrivningen i Kap 5 § 1 i stadgarna skall ändras till den rätta lydelsen ” samt sex (6) ledamöter valda”.

22

Utdelning av utmärkelser
Stipendium ur Lars Lindius fond tilldelas Häverödals SK som utses till Årets Förening.
Till Årets Skidskyttepersonlighet utses Helena Jonsson I21 IF.

23

Nästa årsmöte
Årsmötet beslutar att Ting ska hållas lördagen den 27 september 2008. Styrelsen ska avsätta mer tid för
Ting på lördagen. Årsmöte ska hållas söndagen den 28 september 2008 på Clarion Hotell, Östersund.

24

Mötets avslutande
Mötesordförande Anita Engvik förklarar Årsmötet avslutat.
Årsmötet avtackar henne med en gåva.

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Christina Persson
Sekreterare

Sten-Olav Olsen
Justerare

Ulrika Öberg
Justerare

