Svenska Skidskytteförbundets årsmöte
2003-09-28 i Östersund
1. Förbundsmötet öppnades av förbundsordföranden Björn Eriksson.
2. Upprop förrättades. Närvarande: Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Värmland
och Västernorrland. Röstlängden föredrogs och fastställdes. Fem röstberättigade
förbund fanns närvarande: Dalarna 2 röster, Jämtland-Härjedalen 1 röst, Norrbotten 2
röster, Värmland 4 röster och Västernorrland 1 röst. Sammanlagt 10 röster.
Fullmakterna för representanter för ovanstående distrikt förevisades och godkändes.
3. Föredragningslistan godkändes, med tillägget att punkt 20 och 21 utgår.
4. Kungörelse av förbundsmötet är utskickat till distrikt och föreningar. Mötet ansågs
därmed behörigt utlyst. Årsmötet vill dock klargöra att det är de stadgar som är
reviderade 1994-10-02 som gäller från och med nu. Stadgarna bifogas protokollet.
5. Till mötesordförande valdes Per Söderberg.
6. Till sekreterare valdes Lotta Wickenberg.
7. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Inge Wadman och Hans Nauclér.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Mötet framförde att det är oacceptabelt att
årsmötesprotokollet från förra året inte justerats och lagts ut på hemsidan.
Minnesanteckningar från ting och forum bör också läggas ut på hemsidan.
Styrelseordförande konstaterar att årsmötesprotokoll så väl som styrelseprotokoll ska
finnas på hemsidan senast en månad efter genomfört möte. Efter denna diskussion
godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
9. Förvaltningsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
Styrelsen noterade att förvaltningsberättelsen kom sent och försöker bättra sig till
nästa år.
10. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Lars Magnusson och lades med
godkännande till handlingarna.
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 Björn Lindblom (omval), Marianne Nilsson (omval),
Lotta Wickenberg (omval).
14. Till suppleant för 1 år valdes Olle Dahlin (omval).
15. Till revisor valdes Lars Magnusson (omval) och till revisorsuppleant valdes Jens
Edlund (omval). Noterades att RF utser en revisor.

16. Till valberedning valdes Örjan Pedersen (sammankallande), Barbro Hansson, Rolf
Björklund, och Ulrika Öberg.
17. Beslutades att Tidningen Skidskytte tillsammans med förbundets hemsida skall vara
förbundets officiella kungörelseorgan.
18. Föreningsavgiften fastställdes till 600 kr.
19. Verksamhetsplanen fastställdes och budgetinformationen lades till handlingarna.
20. Styrelsen har lagt ett förslag som medför att vårens skidskytteting slås ihop med
årsmötet och forumet på hösten. Ett tränarforum hålls i april och styrelsen får i
uppdrag att se över möjligheterna att flera kan delta i detta tränarforum.
Mötet beslutade att under nästa år pröva upplägget med ett tränarforum i april med ev
utökning av målgruppen och sedan ting och årsmöte i början av oktober. Styrelsen får
i uppdrag att efter nästa årsmöte utvärdera försöket.
21. Motion 1, från Norrbottens skidskytteförbund angående ändrade åldersklasser gicks
igenom. Förslaget kommer att läggas ut på hemsidan och remisstiden går ut
2004-04-01. Styrelsen beslutar i denna typ av frågor.
Motion 2, från Värmlands skidskytteförbund dras tillbaka efter diskussioner om att
införa remisstid på skrivelser som rör viktiga frågor för förbundet, t.ex. regeländringar.
Motion 3, från Värmlands skidskytteförbund angående protokoll från möten och
minnesanteckningar behöver inte behandlas ytterligare. Se punkt 8.
22. Utmärkelsen ”Årets bästa skidskytt” tilldelades Carl-Johan Bergman.
Utmärkelsen ”Årets bästa förening” tilldelades SK Bore.
23. Mötet beslutade att nästa årsmöte ska hållas den 3/10-2004.
24. Förbundsordföranden tackade mötesordföranden för bra genomfört möte och
avslutade mötet
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