Protokoll från

årsmöte
med

Deje Skidförening
Den 22 februari 2009.

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven-Åke Modin öppnde mötet och förklarade alla välkomna.
Han informerade att sedan föregående årsmöte har orienteringens tävlingsverksamhet
överförts till den nybildade tävlingsklubben Lustens OK.

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet godkände att mötet var utlyst enligt stadgarna.

§ 3 Dagordningen fastställdes
Dagordningen godkändes

§ 4 Ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Sven-Åke Modin och till sekreterare valdes Tore Zetterberg.

§ 5 Justeringsmän
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anki Boman och Marianne Nilsson

§ 6 Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelsen fanns med i den utskickade kallelsen. Dessutom kompletterades med
berättelse från OL- kommittén.
Resultaträkning och balansräkning utdelades vid mötet. Per Boman redogjorde för dessa.
2008 års resultat var ett överskott på 45 166:-. Av intäkterna, jämfört med budget, var de från
Tipspromenader och Bingolotto mindre medan försäljning av Ullmaxkläder ökat.
Övrig intäkt är från vägstädning.

Likviditeten är god med 300 768:- i likvida medel.
Tor Magnusson frågade om frågade om kommunala bidrag. Dessa minskar till följd av lägre
driftsbidrag genom att en sänkt andel av driftkostnaderna ersätts.
Verksamhetsberättelserna, resultat- och balansräkningarna godkändes och lades till
handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse
Tor Magnusson läste upp revisorernas granskningsberättelse i vilken ansvarsfrihet för
styrelsen föreslogs.

§ 8 Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§ 9 Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
Förslaget till verksamhetsplan för 2009 hade delats ut vid mötet.
Verksamhetsplanen godkändes.
Ordföranden betonade att föreningen numera ej har någon vaktmästare utan medlemmarna
skall själva städa bastu, duschar och omklädningsrum samt Skivtjärns badplats.
Bertil Lundberg hänvisade till att det finns en särskild verksamhetsplan för
orienteringsverksamheten som numera bedrivs i Lustens Oks regi när det gäller
tävlingsverksamheten.
Mötet informerade om att föreningen är medarrangör av orienteringstävlingen Tour de
Värmland. Föreningens arrangemang är på påskafton.
Styrelseprotokoll skall läggas ut på föreningens hemsida så att de blir tillgängliga för alla.

§ 10 Val av styrelse
Följande val gjordes
Ordförande, kvarstår 1 år: Sven-Åke Modin
Ledamot, kvarstår 1 år

Ann-Sofie Gustafsson
Lena Bergling, stugkommittén
Frida Eriksson, ungdomsrepresentant
Torbjörn Magnusson, OL-kommittén

Ledamot, omval 2 år:

Per Boman, Kassör
Tore Zetterberg, sekreterare
Christer Skoglund
Erik Olsson

§ 11 Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Henrik Gynnemo och Lennart Mattson. Till revisorssuppleant
omvaldes Britta Mattsson.

§ 12 Val av kommitté för minnesfonden
Till kommitté för minnesfonden omvaldes Per Boman, Bertil Lundberg och Christer
Skoglund.

§ 13 Val av ansvarig för klubbtidningen
Till ansvarig för klubbtidningen omvaldes Per Boman.

§ 14 Val av stugkommitté
Till stugkommitté omvaldes Lena Berglind, Kent Engström och Ann-Marie Nilsson.
Melvin Nilsson har avsagt sig omval.

§ 15 Val av tombolakommitté
Samtliga som har arbetat med tombolaverksamheten har avsagt sig fortsatt engagemang.
Något förslag på nya medlemmar i kommittén har ej gått att få fram. Kommitténs uppgifter
läggs därför på styrelsen.

§ 16 Val av Bingolottoansvarig
Till Bingolottoansvarig omvaldes Per Boman.

§ 17 Val av OL-kommitté
Till OL-kommitté omvaldes Bertil Lundberg, Mikael Boman, Peter Carlberg, Göran Eriksson,
Torbjörn Magnusson, Llennart Mattsson och Jonas Samuelsson.
Anders Olsson nyvaldes. Han är tillika sammankallande.

§ 18 Val av skid- och löpkommitté
Till skid- och löpkommittén omvaldes Erik Olsson, sammankallande, Kent Engström, Ulf
Mattsson och Peter Moen. Rolf Nilsson har avsagt sig omval.

§ 19 Tipskommitté
Till tipskommittén omvaldes Per Boman, Kent Engström, Göran Eriksson, Rune Seleskog och
Anders Tollman.

§ 20 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Bertil Lundberg ( smmankallande), Kent Engström och Gudrun
Andersson.
Omval sker av Kent Engström och Gudrun Andersson. Bertil Lundberg har avsagt sig omval.

§ 21 Fastställande av avgifter för 2009
Medlemsavgifter:

Familj
Enskild
Ungdom

300:- per år
150:- per år
50:- per år

Badavgifter:

Medlem
Ej medlem
Sommarbad
Enstaka bad

150:- per år
300:- per år
100:- per år
15:- per gång

Hyra av Skidstugan

Fredag och lördag kväll
800:- per kväll
Söndag – torsdag kväll
200:- per kväll
Daghyra
300:- per dag
Timhyra, helgdagar
150:- per timme
Timhyra, vardagar
100:- per timme
(nya hyran av Skidstugan gäller bokningar efter årsmötet)
Vid klubbverksamhet i Skidstugan utgår ej hyra.

Reseersättningar:

Tävlingsavgifter:

Tävlingsresor:

2:50 per mil per aktiv ugdom. Max 10:- per mil.
Ersättning utgår endast för resa till tävling som
Ingår i respektive kommittés program.

Övriga resor:

Ersättning utgår endast för resor till uppdrag som
Beslutats av styrelse eller kommitté.

Betalas av föreningen om tävlingen ingår i respektive års
tävlingsprogram.
Efteranmälningsavgifter och startavgift vid uteblivet deltagande betalas
av den tävlande själv.
Vid större arrangemang, till exempel O-ringen, Vasaloppet och
Lidingöloppet gäller speciella regler som beslutas av respektive
kommitté.

§ 22 Budget
Per Boman redogjorde för förslag till budget. Den var utdelad vid mötet.
Budgeten beräknar 30 tkr i minskade kommunala bidrag samt inga intäkter från Tombola.
Budgeten visade ett beräknat underskott på 5 192:-.
Budgeten fastställdes.

§ 23 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 24 Övriga frågor
a) Ordförande informerade om att det har kommit en ny översiktsplan för Forshaga
kommun. Den finns utställd i kommunkontoret i Forshaga. Ordförande uppmanade
mötesdeltagarna att studera förslaget.
b) Ordförande informerade om att Henrikssons gräv har ansökt om att få göra en
bergtäckt i Västra Deje. Ordföranden har för Deje SF lämnat in ett nej till att godkänna
denna bergtäckt.
c) Deje SF har ansökt om att få 50 tkr i bidrag för att rita om kartor med anledning av ny
sträckning av väg 62. Ytterligare kommer att ansökas för att ändra sträckningen av
löpslingor.
d) Mötet uppmanade att kontroller tiduret för låsning av basun går rätt.

e) Deje SF skall åta sig städning av den kommunala badplatsen vid Skivtjärn. Städningen
genomförs från det skolorna slutar för terminen. Tillsyn skall ske dagligen. Städning
av badplatsens toaletter ingår inte. Det skall finnas en städlista för badplatsen och en
annan för föreningens bastu och omklädningsrum.
f) Fråga från Bertil Lundberg angående styrelsebeslut att föreningen skall sälja Ullmax.
Försäljningen har givit föreningen ett bra tillskott. Bertil och Ulla-Britt Lundberg har
skött hanteringen. De vill att fler skall sälja kläderna.
Mötet beslutade att styrelsen anskaffar fler säljare av Ullmax produkter.
Tor Magnusson föreslog att det i Skidstugan annordnas ”marknadsdagar” då det säljs
Ullmax med flera produkter.
Det påpekades att skyltsöndagen 2008 såldes Ullmaxprodukter för 20 tkr vilket gav
föreningen 7 tkr.
g) Ordföranden har varit på Värmlands Orienteringsförbunds årsmöte där en motion
lämnats in för en tävlingsklass för 80+. Motionen godkändes och från 2009 skall det
finnas en sådan klass.
h) Deje SFs färfskrivare har blivit certifierad för utskrift av tävlingskartor.

§ 24 Avslutning

Ordföranden tackade mötetesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet bjöds på kaffe med smörgås och kaka.

Vid protokollet

Tore Zetterberg
sekreterare

Justeras

Sven-Åke Modin
ordförande

Anki Boman

Marianne Nilsson

