Protokoll från Ångermanlands friidrottsförbunds årsmöte 2012-02-22
Tid och plats: Kl.18.00, Björkuddens Hotell & Restaurang, Nyadal
§1. Årsmötets öppnande
Leif Thunman förklarar årsmötet öppnat
§2. Utmärkelser
Utmärkelser delas ut till goda prestationer och årets arrangör.
Årets friidrottare i Ångermanland:
Daniel Eriksson, P15, Vingarna, 10:a i längdhopp och 12:a
på 100m P1 på Sverigebästa ute
2011.
Sofie Näslund, K, Vingarna, Disriktsrekord X2 på 800 m,
JSM-silver och NM-brons på 800m.
Kristina Forslund, veteran, Två SM-guld och segrare i
Damklassen Höga Kusten maraton.
2011
Årets arrangör:

Hägglunds IoFK, Örnsköldsvik för arrangemanget
Hägglundsjoggen, som i år arrangeras för 33:e gången.

§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Sex ombud närvarande från N88, Hägglunds, Vingarna, Nyland, Öbacka och Brännans IF.
Röstlängden fastställd.
§4. Val av ordförande för årsmötet
Lena Nordlander valdes.
§5. Val av sekreterare för årsmötet
Anna-Carin Eliasson valdes.
§6. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Maria Kanerva och Dan Agnarsson valdes.
§7. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigt utlyst.
§8. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställd.
§9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse m.m. för år 2011
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs av Åfifs ordförande Leif Thunman.
Verksamhetsberättelsen ska justeras med DM-tävlingar på 5000m och Höga Kusten
maraton.

b) Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes och lades till handlingarna.
c) Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes och lades till handlingarna
§10. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets
vinst eller förlust
2011 års vinst på 26 023 kr föreslås av kassör Lennart Backlund gå över i ny räkning.
Beslut enligt förslaget.
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen omfattande år 2011
Årsmötet beviljade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Behandling av verksamhetsinriktning och budget för 2012, förslag och motioner
a) Verksamhetsinriktning 2012 fastställdes.
b) Budgeten för 2012 fastställdes.
c) Förslag till stadgeändring. Nuvarande styrelse består av ordförande plus 4-6
ledamöter. Nytt förslag är ordförande plus 4-8 ledamöter. Beslut togs enligt förslag.
d) Inga motioner.
§13. Fastställande av serviceavgift till Ångermanlands friidrottsförbund.
Serviceavgift om 300 kr ligger kvar och fastställdes.
§14. Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
Leif Thunman väljs till ordförande ett år framåt.
§15. Fastställande av antal styrelseledamöter 2012
Antal styrelseledamöter 2012 fastställs till ordförande plus 7 ledamöter.
§16. Val av ledamöter i styrelsen
Omval av Jan-Erik Johansson och Lennart Backlund för en tid av ett år.
Omval av Mats Höglund, Aron Sortelius och Anna-Carin Eliasson för en tid av två år.
§17. Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år
Omval av revisor Bo-Anders Öberg och suppleant Tomas Andersson för ett år.
§18. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Dan Agnarsson väljs till ordförande för en tid av ett år och styrelsen får i uppdrag att
hitta två ledamöter.
§19. Val av två ledamöter till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2012
Leif Thunman och Anna-Carin Eliasson väljs till ombud.
§20. Val av ett ombud till årsstämmor med Västernorrlands idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Västernorrland
Styrelsen får i uppdrag att utse ombud till båda årsstämmorna.
§21. Avslutning
Årsmötets ordförande Lena Nordlander tackar för visat intresse och förklarar årsmötet
avslutat.
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