Protokoll fört vid årsmöte med
Deje Skidförening
den 7 mars 2012.
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven-Åke Modin hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
16 medlemmar deltog.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet godtog att mötet utlysts enligt stadgarna.
§ 3 Dagordningens fastställande
Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 15 avser Ullmaxansvarig.
§ 4 Ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Bertil Lundberg och till sekreterare valdes Ann-Christine Boman.
§ 5 Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Göte Falk och Tor Magnusson.
§ 6 Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelser
Styrelsens verksamhetsberättelse var med i den utskickade kallelsen, likaså de olika kommittéernas.
Resultat- och balansräkning utdelades vid mötet och kassören Per Boman redogjorde för dessa.
Mötet hade inga synpunkter på dem och de lades till handlingarna.
Bertil redogjorde för verksamhetsberättelserna. Tor Magnusson efterlyste en verksamhetsberättelse
för Skid- och löpkommittén. Ingen från kommittén var närvarande och kunde svara på frågan, men
det är inte så mycket verksamhet som har bedrivits förutom att ett antal medlemmar har åkt skidor
under Vasaloppsveckan. I OL-kommitténs berättelse saknades arrangemanget av kylklampen. Efter
detta lades verksamhetsberättelserna till handlingarna.
§ 7 Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen uppläste av Tor Magnusson, eftersom ingen av revisorerna Lennart Mattsson
och Henrik Gynnemo var närvarande. Revisorerna föreslogs att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 8 Ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011
§ 9 Verksamhetsplan för det kommande året.
Styrelsen genomför just nu ett föreningsutvecklingsarbete i samarbete med SISU (idrottens
studieförbund). I detta arbete ingår att ta fram en ny verksamhetsplan för 2012. Mötet godkände
styrelsens förslag att den ska få tas fram efter mötet i föreningsutvecklingsarbetet. Den kommer att

delas ut till alla medlemmar när den är framtagen. Troligen i samband med nästa nummer av
Môrveln.
§ 10 Val av styrelse
Följande val gjordes.
Ordförande Omval 2 år
Ledamot kvarstår 1 år

Sven-Åke Modin
Per Boman, kassör
(Vakant, sekreterare)
Christer Skoglund
Erik Olsson

Ledamot omval 2 år
Ledamot nyval 2 år
Ledamot omval 2 år
Ledamot omval 2 år

Ann-Sofie Gustafsson
Josefin Magnusson, Ungdomsrepresentant
Torbjörn Magnusson
Pernilla Boman Linnman, Repr. Stugkommittén

Alla måste hjälpas åt att försöka hitta en mötessekreterare.
§ 11 Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Lennart Mattsson och Henrik Gynnemo. Till revisorssuppleant omvaldes
Britta Mattsson.
§ 12 Val av kommitté för Minnesfonden
Till ansvariga för minnesfonden valdes Maria Magnusson, Per Boman (sammankallande) och
Christer Skoglund.
§ 13 Val av ansvarig för Klubbtidningen
Till ansvarig för klubbtidningen omvaldes Per Boman.
§ 14 Val av stugkommittén
Till stugkommitté omvaldes Pernilla Boman Linnman(sammankallande), Arne Grundberg och LarsErik Larsson
§ 15 Val av ansvarig för försäljning av Ullmaxprodukter.
Ann-Christine Boman omvaldes till ansvarig.
§ 16 Val av Bingolottoansvarig
Till Bingolottoansvarig omvaldes Per Boman
§ 17 Val av OL-kommitté
Till Ol-Kommitté valdes Anders Olsson, sammankallande, Mikael Boman, Tore Zetterberg,
Torbjörn Magnusson, Jonas Samuelsson, Anders Eriksson II, Henrik Linnman (Nyval)

§ 18 Val av skid- och löpkommitté
Till skid- och löpkommitté valdes Erik Olsson, sammankallande, Kent Engström, Ulf Mattsson och
Peter Moen. Kommittén är även ansvarig för skotern och spårläggning.
§ 19 Val av Tipskommitté
Till Tipskommitté valdes Per Boman, Kent Engström, Göran Eriksson, Rune Seleskog och Anders
Tollman.
§ 20 Val av valberedningskommitté
Valberedningskommittén har inte funnits, utan styrelsen har sökt själv, att plantera in nya på de
vakanta platserna inför årsmötet. Ordf Sven-Åke uppmanade alla att komma in med flera nya namn
som kan hjälpa till med olika uppdrag.
Tills någon valberedningskommitté hittas, så får styrelsen komma med förslag till årsmötet, trots att
det är emot föreningens stadgar.
§ 21 Fastställande av avgifter för 2012
Avgifterna för 2012 beslutades vara oförändrade från 2011 enligt följande:
Medlemsavgifter:

Familj
Enskild
Ungdom

300:- per år
150:- per år
50:- per år

Badavgifter:

Medlem
150:- per år
Ej medlem
300:- per år
Sommarbad 15 juni-15 aug. 100:- per år

Hyra av Skidstugan Fredag och lördagkväll
Söndag- torsdagkväll
Daghyra
Timhyra, helgdagar
Timhyra, vardagar

800:- per kväll
200:- per kväll
300:- per dag
150:- timme
100:- timme

Vid klubbverksamhet i Skidstugan utgår ej hyra.
Reseersättningar:
Tävlingsresor: 2:50 per mil per aktiv ungdom. Max 10:- per mil
Ersättning utgår endast för resa till tävling, som ingår i resp
Kommittés program.
Övriga resor:
Tävlingsavgifter:

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, t.ex Vasaloppet och Lidingöloppet gäller
speciella regler, som beslutas av respektive kommitté.

§ 22 Budget 2012
Per Boman redogjorde för förslag till budget. Den fanns utdelad vid årsmötet. Mötet godkände
kassörens redovisning och fastställde budgeten.
§ 23 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 24 Övriga frågor
a)
b)

c)
d)
e)

Göte Falk saknar protokollen på förenings hemsida. I alla fall det som är intressant för
medlemmarna, om inte hela protokollet kan publiceras.
Göte Falk berättade att det under året kommer att färdigställas en karta över Mölnbacka, av
MAIS (Mölnbacka AIS), som skall vara klar hösten 2012. Kartritare är Kartservice (Per
Bengtsson) Göte har efterlyst en orienteringsklubb som vill arrangera en nationell
orienteringstävling. Nu är tävlingsprogrammet för 2013 redan klart för Värmland, så det är
tidigast till 2014 som det kan vara aktuellt.
TC har han tänkt skulle kunna vara vid Mölnbacka Bygdegård.
Forshaga kommun har gjort en inventering av gamla idrottsplatser i kommunen, där bland
annat Göte Falk har ingått. Det har i samband med det tagits fram en skrift som han visade.
Värmlands Idrottshistoriska sällskap hade en träff den 7 februari, där var Deje SF med.
Bland annat var det gamla stafettlaget från 70-talet med.
Per meddelade att i sommar kommer det vara dags för takbyte på Skidstugan. Till det
kommer vi behöva folk till hjälp med saker som kan göras nere på backen. Själva
takläggningen ska utföras av takläggare eftersom det taket är väldigt högt.

§ 25 Avslutning
Bertil avslutade mötet och lämnade över till Sven-Åke. Sven-Åke överlämnade varsin bukett
tulpaner till Bertil och Ann-Christine.
Han avslutade med att tacka Per Boman alldeles särskilt för det jobb han gör i föreningen. Han drar
ett ganska stort lass, även Per fick en tulpanbukett.
Efter mötet bjöds på lotteri och kaffe och smörgås.
Vid protokollet
Ann-Christine Boman
Sekreterare
Justeras

Sven-Åke Modin

Göte Falk

Tor Magnusson

