Svenska Skidskytteförbundet
Utfärdare

Datum

Lokal och plats

Mötesnr

Svenska Skidskytteförbundet

2008-09-28

Clarion Hotel Grand, Östersund

Mötesdeltagare ur styrelsen

Övriga deltagare:

Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson,
Birgitta Kristoffersson, Jan Forsgren och Annika Wredenberg.

Per Söderberg

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

09.00-10.15
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare

Leif Emsjö

Stefan Söderblom

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Löpnr

Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd

1

Årsmötets öppnande
Ordförande Björn Eriksson hälsade välkommen samt förklarade
årsmötet för öppnat.

2

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

3

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

4

Upprop, fastställande av röstlängd samt fullmaktsgranskning
Dalarnas SSF
2 röster
Uppland/Gästriklands SSF 1 röst
Jämtland/Härjedalens SSF
2 röster
Norrbottens SSF
1 röster
Värmlands SSF
2 röster
Västernorrlands SSF
1 röster.
I 21 IF
1 röst
Bore Biathlon
2 röster
Tullus SG
1 röst
Röstlängd fastställd
totalt 13 röster

5

Fastställande av föredragningslista för mötet
Årsmötet beslutar att godkänna föredragningslistan efter följande
justeringar:
‐ Val av mötesordförande (ny punkt 2)
‐ Fastställande av resultat och balansräkningen (ny punkt)

6

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kungörelse av förbundsmötet är utskickat till distrikt och
föreningar samt finns utlagt på hemsidan.
Mötet anses därmed behörigt utlyst.
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7

Val av två justerare tillika rösträknare
Berit Wadman och Tommy Borgh valdes att jämte ordförande och
sekreterare justera protokollet.

8

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Genomgång av verksamhetsberättelsen sida för sida.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

9

Förvaltningsberättelse (resultat och balansräkning, noter)
Förvaltningsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till
handlingarna.

10

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till
handlingarna.

11

Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkningen fastställdes.

12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna
verksamhetsperioden.

13

Behandling av motioner
Behandling av motioner som av SDF eller röstberättigad förening
insänts till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Berit Wadman
Tommy Borgh

Motion från Jämtland Biathlon angående den förhöjda
efteranmälningsavgiften på 1 000 kronor till mästerskap skall tas
bort.
Styrelsen tillstyrker andemeningen i motionen och uppdrar till
regelkommittén att utreda saken samt att återkomma med ett
förslag till styrelsen för beslut i vår.

Till regelgruppen

Motion från I21 IF angående ändring av tävlingsklasser.
Styrelsen tillstyrker andemeningen i motionen och uppdrar till
regelkommittén att utreda saken samt att återkomma med ett
förslag till styrelsen för beslut i vår.

Till regelgruppen

Motion från Frösö IF, Fältjägarnas IF, Jämtland Biathlon och Tullus
SG om en föreningsstyrelseplats i Biathlon Events AB.
Hur bolagsstyrelsen skall se ut är en styrelsefråga men styrelsen
ser positivt på representation från de ideella krafterna i den
framtida styrelsen.

forts.
14
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Lars Grehn sammankallande i valberedningen påtalade att
styrelsen måste blir mer beslutande och mindre verkställare än
tidigare, detta för att framtida styrelseledamöter skall kunna åtaga
sig uppdragen.
Personal på kansliet skall å andra sidan bli mer verkställande än
tidigare.
Vilka kompetenser behövs i en framtida styrelse?
Styrelsens personer måste ha mycket hög kompetens vad gäller
frågor rörande:
• Vår idrott
• Idrotten och skidskyttets organisation
• Ekonomi
• Juridik
• Sponsring
• Näringslivet i Östersund
Val på 1 år av ordförande för förbundet
Årsmötet beslutar att välja Björn Eriksson (omval) till ordförande
för en tid av ett år.

15

Val på 2 år av halva antalet ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutar att välja Olle Dahlin (omval), Stefan Söderblom
(omval) och Jan Forsgren (nyval) till ledamöter för en tid av två år.

16

Val av suppleanter till styrelsen
Årsmötet beslutar att välja Ingemar Arwidson (omval) och Annika
Wredenberg (omval) till suppleanter för en tid av ett år.

17

Val på 1 år av en revisor och en revisorssuppleant
Årsmötet beslutar att välja Helen Salmonsson, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers i Östersund, (nyval), som ordinarie.
Årsmötet beslutar att välja Anders Larson, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers i Östersund, (nyval), som suppleant.
RF tillsätter egen controller.

18

Val på 1 år av fyra ledamöter i valberedningen
Årsmötet beslutar att välja Lars Grehn (sammankallande), Åke
Hjelm (nyval), Bengt Lank (omval) och Erika Styf (omval).

19

Fastställande av föreningsavgift till förbundet
Årsmötet beslutar att årsavgiften fortsatt ska vara 1 000 kr per år.

20

Fastställande av förslag till verksamhetsplan och information om
budget för kommande verksamhetsperiod
Förbundets förslag till Vision 2014 skall tillsammans med klubbar
och distrikt vidare planeras, målsättas och utgöra en grund för
förbundets framtida verksamhet.
Efter genomförd världscup i december kommer budgeten att
kunna färdigställas.

21

Behandlings av frågor som förbundsstyrelsen eller revisorerna
hänskjutit till årsmötet
Inga frågor.

forts.
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22

Utdelning av utmärkelser
Stipendium ur Lars Lindius fond tilldelas I21 IF som utses till
Årets Förening.
Till Årets Skidskytte personlighet utses Jenny Jonsson I21 IF.

23

Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte
Årsmötet beslutar att Ting ska hållas lördagen den 26 september
2009. Årsmöte ska hållas söndagen den 27 september 2008 på
Clarion Hotell Grand i Östersund.

24

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

Stefan Söderblom
Sekreterare

Per Söderberg
Årsmötesordförande

Berit Wadman
Justerare

Tommy Borgh
Justerare

