
Protokoll fört vid Västerbottens skidförbunds årsmöte  

Datum: 2010-10-03 

Plats: Ansia camping, Lycksele 

 

1. Årsmötet öppnas 

Lars Nordlander, tf ordförande, öppnade mötet. 

 

2. Utmärkelser 

Västerbottens skidförbunds ledarstipendium tilldelades Maria Carlsson, Bygdsiljum (alpint). 

Västerbottens skidförbunds ungdomsstipendium tilldelades: 

 

Alpint: 

Lisa Blomqvist, Umeå skidklubb 

Johan Larsson, Skellefteå alpina klubb 

 

Längd: 

Jonna Sundling, Tvärålunds IF 

Erik Eriksson, Norsjö skidor 

 

Skid-OL: 

Freja Vredin, Umeå OK 

 

3. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den 

röstlängd som SSF:s förbundsstyrelse har upprättat för SDF. 

Mötet fattade beslutet att deltagande vid årsmötet har rösträtt men att det i fall av votering 

tittas på fullmakterna.  

 

Fullmakter för årsmötet har inkommit för följande personer: 

Rickard Larsson – Alpina klubben Skellefteå 

Hans-Peter Carlson – Tärna IK Fjällvinden 

 

4. Fastställande av föredragningslista 

Årsmötets föredragningslista godkändes utan tillägg 

 

5. Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet ansåg mötet vara behörigt utlyst. 

 

6. Val av ordförande för årsmötet 

Marika Lindgren valdes till årsmötets ordförande 

 

7. Val av sekreterare för årsmötet 

Louise Tetting valdes till årsmötets sekreterare  



 

8. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare  

Rickard Larsson och Leif Persson valdes till justerare samt rösträknare  

 

9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

 

a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli-30 juni 

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen med formaliaändringen att ett årtal på sid 5 

justeras från 2009 till 2010. 

 

b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 juli-30 juni 

Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen.  

 

Kommentarer som framkom var bland annat att längdkommittén hade en tuff start men 

att sen den kom igång så har arbetet fungerat bra. Det som utmärker sig i den 

ekonomiska sammanställningen är avsaknaden av sökta bidrag, främst på grund av 

okunskap. Kassören framhöll att viktigt inför nästa år är att budgeten görs tillsammans 

med kommittéerna, men då längdkommittén inledningsvis inte fanns så gjorde förra 

kassören längdkommitténs budget för innevarande år.  

 

c) SDF:s revisionsberättelse för 1 juli-30 juni 

Revisionsberättelsen fanns ej med i det utskickade materialet utan presenterades vid 

årsmötet. Revisonsberättelsen är i sin ordning och signerad av revisor Leif Lindgren 10 

september 2010. Årsmötet godkände revisonsberättelsen och lägger denna till 

handlingarna.  

 

10. Ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 

Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

11. Behandling av förslag (motioner) 

Inga motioner har inkommit. 

 

12. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan och budget 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget i enlighet med presenterat 

förslag.  

 

13. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen, för en tid av ett år 

Årsmötet beslutade att välja Lars Nordlander till ordförande i SDF. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år 

Årsmötet beslutade att välja in följande ledamöter för en tid av två år 

 Hans-Peter Carlson (nyval 2 år) 

 Roland Edlund (nyval 2 år) 

 Kent Ericsson (nyval 2 år) 

 Erik Persson (omval 2 år) 



Förutom ovanstående består styrelsen även av Leif Hedman (ett år kvar av mandatperioden) 

samt Louise Tetting (ett år kvar av mandatperioden). 

 

15. Val av minst en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av två år  

Årsmötet beslutade att välja Leif Lindgren till revisor samt Per Eklund till ersättare.  

 

16. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

Årsmötet beslutade att utse Åsa Gunnarsson till ordförande i valberedningen samt Leif 

Persson samt Lars-Gustav Eriksson till ledamöter i valberedningen.  

 

17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har inkommit. Däremot vill styrelsen påminna om att alla klubbar måste ha 

ett organisationsnummer från och med 1 januari 2011. 

 

18. Årsmötet avslutas 

Årsmötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Justerare   Justerare 

 

 

 


