Protokoll fört vid Hälsinglands Skidförbunds 53:e årsmöte i Orbaden onsdagen den 17
oktober 2007.
Närvarande: Repr. för styrelsen,för Alfta-Ösa OK,Arbrå IF-alpin,Bjuråkers GIF,Bollnäs
AK,Edsbyns Alpina,Hudiksvalls IF,IF Hudik-alpin,Järvsö IF-alpina,Jättendals
IF,Njutångers IF,Vallsta SK samt Inger Romendal från Skidförbundets kansli och
Margareta Helander från Skidförbundets styrelse.
Totalt 11 föreningar,17 deltagare.
Inger Romerdal inleder med att berätta om erfarenheter från Handslaget,ett projekt som pågått i 4 år och där 846
projekt genomförts i våra skidföreningar på en projekttilldelning av 11,6 milj.
Nu har RF av regeringen erhållit 500 milj. per år under 4 år för att starta ett nytt projekt kallat Idrottslyftet som har ett
liknande innehåll som Handslaget.År 1 disponerar Skidförbundet 4,6 milj . Liksom det förra projektet är det enkelt att
söka och enkelt att redovisa.Det är bara att gå in på nätet.Det finns i år inga begränsningar hur mycket man kan få i
projektpengar.Utbildning,anläggningar och ökad tillgänglighet är ledord.Samarbeta med skolan,bygg skidlekplatser
och ordna lägerverksamhet.
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Ordföranden hälsar välkommen och vänder sig speciellt till våra gäster och förklarar årsmötet
öppnat.
Den utsända dagordningen godkänns.
Beslutas att årsmötet är behörigen utlyst.
Till ordförande för mötet utses Kalle Bylin.
Till sekreterare för mötet utses Kjell Lundberg
Till justeringsmän tillika rösträknare utses Mats Hägglund och Björn Ingesson.
Förvaltningsberättelsen för perioden 1/7 05 – 30/6 06 genomgås.Revisorerna har inte haft några
anmärkningar på förvaltningen denna period.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.
Förvaltningsberättelsen för perioden 1/7 06 – 30/6 07 genomgås.Revisorerna har anmärkt på att
ekomomisk redovisning i LLK saknas för perioden 1/7 06 – 30/12 06.Detta fenomen har sin grund
i att missförstånd har uppstått mellan den avgående och tillträdande kassören.
Årsmötet beslutar att ansvarsfrihet endast kan ges förbundets styrelse, sedan Monica Stoltz,kassör
i LLK,till revisorerna lämnat redovisning för ovannämnda period och att de har godkänt
redovisningen.Revisorernas revisionsberättelse sändes till de av årsmötet utsedda
justeringsmännen tillsammans med årsmötesprotokollet.Om då allt är i sin ordning justeras
protokollet och i och med detta har årsmötet beviljat styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1/7 06 –
30/6 07.
Beslutas att styrelsen får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2007 –
2009.
På förslag av valberedningen beslutas att till distriktsförbundsordförande ,tillika styrelsens
ordförande ute Karl Ove Bylin för en tid av 2 år.
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år utses Ulf Svensson,Stefan Skalman och Kjell Lundberg.
Till styrelseledamöter för en tid av 4 år utses Ingemar Jacobsson,Elisabeth Rost och Mats
Hägglund.
Till suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år utses John Westring och Björn Ingesson
Till revisor för en tid av 2 år utses Mats Söderqvist.
Styrelsen får mötets uppdrag att utse ombud till Svenska Skidförbundets och Hälsinglands
Idrottsförbunds årsmöten.
Till valberedning utses Monica Stoltz dessutom uppdras till varje kommitté att utse en ledamot
till valberedningen.
Ordföranden redovisar en skiss på hur framtidens Hälsinglands Skidförbund skulle kunna se ut
.Det består av ordf, v.ordf,sekr och kassör ,dessutom ingår i styrelsen en ledamot från varje
kommitté.Kommittéerna består av 1+ 2 personer.Sedan utser styrelsen projektgrupper,som får i
uppdrag att utföra en viss bestämd uppgift
Kalle uppmanar föreningsdeltagarna att fundera på det förslag som han skisserat och fundera över
vad man vill att förbundet skall göra i framtiden.
Ordföranden tackar mötesdeltagarna för ett givande årsmöte och förklarar detsamma
avslutat.
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Efter årsmötet presenterade Skidförbundets representant Margareta Helander sig själv och gav
mötesdeltagarna en inblick i vad som försiggår på högsta ort.
Gunde Svan har engagerats som chef för landslaget,den 11 dec.08 firar SF sitt 100 –årsjubileum,vinterns VM
I Åre var en stor framgång,Slottssprintern,SF har en självfinansieringsgrad på 87 %,Vattenfall sponsrar hela
Skidsverige-alltå inte bara eliten,SKI-pass skall lanseras ( se webben), ny hemsida,utredning om
Skidanläggningar,Ski & Board på nätet,SF-s försäkringar,Hjärtat slår för skidor (rekommenderas).

