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Datum: 2012-09-30 

Plats: Hotell Botnia, Umeå 

 
1. Årsmötet öppnas 

Hans-Peter Carlson, VSF:s ordförande, öppnade mötet. 

 

2. Utmärkelser 

Västerbottens skidförbunds ungdomsledarstipendium tilldelades 

- Lars-Gustav Eriksson, Järvsjöby IF (längd). 

- Maria Larsson, AK Skellefteå (alpint) 

 

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

röstlängd som SSF:s förbundsstyrelse har upprättat för VSF. 

Följande representanter från föreningarna fanns närvarande på mötet: 

Leif Persson Storumans IK 
Per Sandström Täfteå IK Skidor 
Gunilla Nilsson Täfteå IK Skidor 
Gunilla Stenmark Röbäcks SK 
Main Fahlén Vindelns IF 
Lena Njaita Tärna IK Fjällvinden 
Robert Bengtsson AK Vännäs 
Martin Lundström IFK Umeå 
Gunnar Hedman IFK Umeå 
Erling Edvinsson Västerbottens Skidveteraner 
 

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 

Lennart Holmlund valdes till årsmötets ordförande 

 

7. Val av sekreterare för årsmötet 

Kent Ericsson valdes till årsmötets sekreterare  

 

8. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare  

Roland Edlund och Leif Hedman valdes till justerare samt rösträknare  
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9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

 

a) VSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli-30 juni 2011/12 

Huvuddragen i styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av H-P Carlson. 

Mötesordföranden gjorde en översiktlig genomgång av kommittéernas 

verksamhetsberättelser. 
 

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen.  

 

b) VSF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 juli-30 juni 2011/12 

Leif Hedman, kassör, föredrog balansräkning samt sammandrag av kostnader och intäkter i 

bokslutet för säsongen 2011/12. 
 

Förbundets ekonomi är god. Verksamheten har under det gångna verksamhetsåret gett ett 

överskott på 123 084 kr. 

 

Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen.  

 

c) VSF:s revisionsberättelse för 1 juli-30 juni 2011/12 

Mötesordförande gick igenom revisionsberättelsen som var författad och underskriven av 

förbundets revisor Leif Lindgren. 
 

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.  

 

10. Ansvarsfrihet för VSF-styrelsens förvaltning 

Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

11. Behandling av förslag (motioner) 

Inga motioner hade inkommit. 

 

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

H-P Carlson gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012/13. Leif Hedman 

presenterade styrelsens budgetförslag för samma period. 
 

Årsmötet godkände föreslagen verksamhetsplan och budget för  verksamhetsåret 2012-13. 

Med bakgrund av den goda ekonomin i förbundet gav årsmötet styrelsen 

möjlighet att godkänna att alpin- och längdkommittén använder delar av 

respektive kommittés sparande kapital  för att finansiera aktiviteter utöver vad 

som ingår i den framlagda verksamhetsplanen. 
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13.  Val av ordförande i VSF, tillika ordförande i VSF-styrelsen, för en tid av ett år  

Årsmötet beslutade att välja Hans-Peter Carlson till ordförande i VSF.  

 

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

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

Roland Edlund (omval 2 år)  

Gunilla Nilsson (nyval 2 år)  

Per Sandström (nyval 2 år) 

Jarl Forsmark (nyval 2 år) 

 

Förutom ovanstående personer  består styrelsen även av Emilie Selberg och Leif Hedman 

(båda har ett år kvar av mandatperioden). 

 

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

räkenskaper och förvaltning inom VSF för en tid av ett år  

Årsmötet beslutade att välja Leif Lindgren, revisor, samt Per Eklund, 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 och Camilla Årebäck till ledamöter i valberedningen. 

 

17. Övriga frågor till styrelsen för behandling 

 

- Robert Bengtsson, AK Vännäs  uppmanade styrelsen att arbeta för att åstadkomma 

bättre stöd för ski-cross inom VSF och SSF.  

- Lena Njaita, Tärna IK Fjällvinden uppmanar styrelsen att påverka SSF för att minska 

kostnaderna för distriktets klubbar för resor till samlingsplatser för träningsläger och 

landslagsuppdrag. Hon tog även upp problemet att SSF äger reklamplatsen hos 

klubbarnas elitåkare. 

 

Ytterligare frågor som togs upp under denna punkt: 

- Gunnar Hedman berättade kort om planeringen för skid-SM 2014 som kommer att 

arrangeras i Umeå. För närvarande pågår bildande av en föreningsallians för att samla 

krafterna kring arrangemanget. 

- Mötesordföranden Lennart Holmlund berättade kort om hur kommunen har arbetat för 

att få SM-veckan till Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014. 

 

18.  Årsmötet avslutas  

Mötesordföranden Lennart Holmlund avslutade mötet.  
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19. Avtackning 

H-P Carlson tackade Lennart Holmlund för ett väl utfört uppdrag som mötesordförande och 

överlämnade en blombukett. 

 

Avgående styrelsemedlemmar Erik Persson och Kent Ericsson som båda hade avböjt omval 

avtackades. 

Erik som har arbetat i VSF-styrelsen under många år berättade kort om hur förbundet hade 

utvecklats genom åren.  Han nämnde också att han som representant i styrelsen för skid-ol 

har haft glädjen att dela ut förbundets ungdomsstipendium till ett antal talanger som har 

utvecklats till framgångsrika elitidrottare, bland andra Teodor Peterson, Björn Rydvall och 

Malin Eriksson. 

 

 

 

________________________________ 
Kent Ericsson, sekreterare 

 

 

_______________________________        

Roland Edlund, justerare 

_______________________________        

Leif Hedman, justerare 

 

 
 
 
 

     


