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Protokoll fört vid årsmöte för Gotlands skidförbund 2012
Datum: 2010-09-26
Närvarande:
Anders Birgersson
Ann-Charlotte Dahl
Maria Jansson
Eva Buskas
Mattias Vejlens
Christer Liljegren
Mattias Rödén

Plats:

Vok-stugan
Klara Rödén
Ingemar Pettersson
Bert-Ola Wallin
Kjell Olofsson
Måns Öhman
Lennart Larsson

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning.
Fullmakter (3 st) inlämnas för: Svaide Roma SOK och KA3 IF och Stenkyrka IF.
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet utlystes ca en månad i förväg via klubbarnas mail samt med en ”klubbis” i tidningarna veckan
före mötet. Kallelse skickades till klubbarna ca två veckor innan. Godkännes.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Bert-Ola Wallin väljs till ordförande.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Maria Jansson väljs till sekreterare.
§ 5 Val av justerare
Mötet utser Ann-Charlotte Dahl och Eva Buskas att justera protokollet.
§ 6 Val av rösträknare
Mötet utser justeringsmännen att bistå som rösträknare.
§ 7 Verksamhetsberättelse 2011 - 2012
Verksamhetsberättelsen godkänns med mindre justeringar exempelvis att ett skidting ordnades.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs därefter till handlingarna.
§ 8 Ekonomisk berättelse 2011-2012
Ann-Charlotte Dahl läser upp resultatrapport och balansrapport vilka godkänns och läggs till
handlingarna. Anders Birgersson läser upp revisionsberättelsen och denna läggs därefter till
handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för 2011-2012
Mötet beslutar om ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012-2013
Verksamhetsplan och budget för kommande säsong presenteras.
Mötet beslutar att godta budget och verksamhetsplan.
§ 11 Val av ordförande GSF för ett år
Anders Birgersson väljs.
§ 12 Val av ledamöter i styrelsen
Nyval på två år för Eva Buskas och Måns Öhman. En vakant kvarstår. En framtida diskussion om
antalet ledamöter i styrelsen kommer att föras.
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§ 13 Val på ett år av revisor
Omval av revisor Ingmarie Bergman.
§ 14 Val på ett år av revisorssuppleant
Nyval av Arne Eklund.
§ 15 Val av valberedning
Omval av Bert-Ola Wallin, Stefan Persson och nyval av Christer Liljegren .
§ 16 Fastställande av anmälningsavgifter för DM-tävlingar 2012-2013
Anmälningsavgifterna bestämdes till:
ungdomar t.o.m. 16 år 50 sek
övriga 100 sek
tävlingsavgiften 20 sek ligger i beloppen.
Gotlands Skidförbund rekommenderar även att dessa avgifter tas ut vid andra tävlingar.
Undantag är Elljuscupen där avgiften är halverad jämfört med anmälningsavgifterna för DM dvs:
ungdomar t.o.m. 16 år 25 sek
övriga 50 sek
§ 17 Fastställande av tävlingsprogram för 2012-2013
Mattias Vejlens presenterar säsongens tävlingsprogram. Programmet kommer att revideras,
kompletteras med synpunkter och skickas ut till klubbarna samt läggs på hemsidan. Ett PM för
tävlingsarrangörer kommer även tas fram.
§ 20 Lägerverksamheten 2012-2013
Gotlands skidförbund arrangerar läger Harsaläger under nyår. Utskick görs till klubbarna.
Rullskidläger anordnas i under 2013. Förslag på lägerverksamhet mottages tacksamt.
§ 21 Föranmälda motioner
Inga skriftliga föranmälda motioner finns.
§ 23 Mötets avslutande
Anders och Bert-Ola avslutar mötet.

Ordförande:

Sekreterare:

Bert Ola Wallin

Maria Jansson

Justeras:

Justeras:

Ann-Charlotte Dahl

Eva Buskas

