PROTOKOLL FÖRT VID HÄLSINGLANDS SKIDFÖRBUNDS 55:E
ÅRSMÖTE I SUNFABS LOKALER I HUDIKSVALL DEN 7
DECEMBER 2011.
Före mötet fick vi en intressant visning av Sundins Skidmuseum.Vi fick information om
hur Sundinskidan utvecklats under olika tidsperioder och hur man även själva utvecklat de maskiner som användes vid tillverkningen.Visningen gav skidfolket viktiga
kunskaper.Årsmötesdeltagarna bjöds sedan på fika i matsalen.Hälsinglands
Skidförbund tackar för den generositet som företaget vista oss.
Samlade till årsmöte hälsade ordföranden mötesdeltagarna välkomna med att påminna
i bild och tal om de diskussioner vi under några år fört för att vid årsmötet 2006 besluta
om en ny organisation av styrelsen.Denna nya organisation gäller fortfarande,även om
nu backhopningskommittén är vilande och skidorienteringen har lämnat Skidförbundet
och övergått till Orienteringförbundet den 1 juli 2011.
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Vid mötet är 16 personer närvarande.De representerar styrelsen och 8 föreninger.Årsmötet anses vara behörigen utlyst.
Det förslag till dagordning som sänts ut med kallelsen fastställdes.
Kalle Bylin utses som mötesordförnade.
Till mötessekreterare utses Kjell Lundberg.
John Jonsson och Mårten Logård utses att justera årsmötesprotokollet.
Styrelsens och kommittéernas årsberättelser för 09/10 och 10/11 har funnits
och finns på Förbundets hem sida för granskning.
Beslutas att lägga dem med godkännande till handlingarna.
I årsberättelserna ingår också förvaltningsberättelerna för 09/10 och 10/11.
Beslutas att lägga dem med godkännande till handlingarna.
Ordföranden föredrar revisionsberättelserna som lägges med godkännande
till handlingarna.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 09/10 och 10/11.
Årsmötet uppdrar till styrelsen att utarbeta en verksamhetsplan och ekonomisk plan för perioden 2011 – 2013.
Till distriksförbundsordförande och styrelsens ordförande utses Kalle Bylin
för en tid av 2 år.
Till styrelseledamöter för en tid av 4 år omväljes Ingemar Jacobsson,Åke
Ekblom och Mats Hägglund.Uppdras åt styrelsen och valberedningen att
hitta en ersättare för Mattias Lind,som ansagt sig omval,för en period på 4
år.
Mats Söderqvist väljes till revisor på 2 år,liksom Mats Hagberg till revisorssupplenst på 2 år.
Beslutas att uppdra till styrelsen att utse ombud till SSF;s och HIF:s årsmöten.
Till valberedning utses Stefan Skalman,Urban Person och Mårten Logård
med Stefan som ordförande.
Väcks förslag till en förändring av Förbundets styrelse.Den skulle enligt
förslaget bestå av ordf,sekr,kassör samt 4 från vardera alpint och längd.
Styrelsen skulle då bestå av 11 personer,men den skulle förslagsvis arbeta
på ett annat sätt. Uppdras åt den nyligen valda styrelsen att arbeta vidare
på förslaget.
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Styrelsen har beslutat om ett skidforum i Harsa den 13-13 maj 2012.
Ordföranden önskar få förslag till programpunkter vid
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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