Svenska Skidskytteförbundets årsmöte
2004-10-03 i Östersund
1. Förbundsmötet öppnades av förbundsordförande Björn Eriksson.
2. Upprop förrättades. Närvarande: Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, och
Västernorrland. Röstlängden föredrogs och fastställdes. Fyra röstberättigade förbund
fanns närvarande: Dalarna 3 röster, Jämtland-Härjedalen 2 röster, Värmland 4 röster
och Västernorrland 3 röster. Sammanlagt 10 röster. Fullmakterna för representanter
för ovanstående distrikt förevisades och godkändes.
3. Föredragningslistan föredrogs och godkändes.
4. Kungörelse av förbundsmötet är utskickat till distrikt och föreningar. Mötet ansågs
därmed behörigt utlyst.
5. Till mötesordförande valdes Per Söderberg.
6. Till sekreterare valdes Lotta Wickenberg.
7. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Håkan Ryen och Sören Norman.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Vissa språkliga ändringar ska göras, sedan
läggs verksamhetsberättelsen till handlingarna.
9. Förvaltningsberättelsen föredrogs med tillägget att två ledamöter ännu inte har skrivit
under. Efter dessa underskrifter har inkommit godkännes berättelsen och skickas ut till
samtliga distrikt.
10. Revisionsberättelsen föredrogs med tillägget att revisorerna inte skrivit under
berättelsen. När berättelsen undertecknas godkännes berättelsen och skickas ut till
samtliga distrikt.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.
12. Till förbundsordförande för 1 år valdes enhälligt Björn Eriksson.
13. Till ledamöter för 2 år valdes Lage Woutilainen (omval), Olle Dahlin (nyval) och
Björn Bettner (nyval).
14. Till suppleant för 1 år valdes Håkan Hellholm.
15. Till revisor valdes Lars Magnusson (omval) och till revisorsuppleant valdes Jens
Edlund (omval).
16. Till valberedningen valdes Karl-Gunnar Grenemark (sammankallande), Inge Wadman,
Hans Malker, Lennart Nordlund och Lena Daabach.
17. Förbundets hemsida valdes till förbundets officiella kungörelseorgan.

18. Föreningsavgiften fastställdes till 600 kr.
19. Verksamhetsplanen som gäller fram till 2006 föredrogs och godkändes med tillägget
att verksamhetsplan för säsongen 2004/05 ska biläggas. Budgetinformationen lades till
handlingarna.
20. Styrelsen vill ändra tiden för kallelse till årsmöte till 3 veckor. Årsmötet avslog
förslaget. Sex veckor innan årsmötet ska kallelsen ut och två veckor innan mötet ska
handlingar skickas ut.
21. Motion 1 från GBIF, angående rullskidskytte-SM. Styrelsen bifaller att frågan bör
utredas och nytt beslut tas på nästa årsmöte.
Motion 2 från VSSF, angående stadgarna. Arbetsgruppen som jobbar med nationella
regler får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på nya stadgar som senast den 1 april
ska presenteras för styrelsen ska ta fram ett förslag på nya stadgar. Sten-Olav Olsen
lämnar över gällande stadgar till arbetsgruppen. Styrelsen bifaller motionen.
Motion 3 från VSSF, angående forum. Styrelsen avslår motionen med tillägget att
tränarforumet ska utvecklas och sedan hålls ting och årsmöte under hösten.
Motion 4 från VSSF, angående ett gemensamt nordiskt reglemente. Styrelsen anser att
tid inte finns från styrelsemedlemmarnas sida. Sten-Olav Olsen tillsammans med Rolf
Björklund får i uppdrag att jobba vidare med ett förslag. Förslaget ska sedan redogöras
för styrelsen.
22. Utmärkelsen ”Årets bästa skidskytt” tilldelades Anna-Carin Olofsson.
Utmärkelsen ”Årets bästa förening” tilldelades Bore Biathlon.
23. Mötet beslutade att nästa årsmöte ska hållas den 2 oktober 2005. Ting ska hållas den 1
oktober 2005.
24. Mötesordförande avslutade mötet. Förbundsordförande tackade mötesordförande för
bra genomfört möte.
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