Protokoll från Ångermanlands friidrottsförbunds årsmöte 2011-02-23
Plats och tid: Kramforsalliansens kansli, Kramfors kl. 18.00
§1. Årsmötets öppnande
Leif Thunman förklarar årsmötet öppnat
§2. Utmärkelser
Utmärkelser för goda prestationer och årets arrangemang delas ut till
Elias Kortesaari, Sollefteå, som blev fyra i sverigebästastatistiken i P14 300m.
Sofie Näslund IF Vingarna (ej närvarande) femma på 300mh vid JSM.
Christina Forslund, Nyland, 23:a i sverigebästaststistiken för kvinnor i maraton..
Utmärkelsen Årets Arrangemang delas ut till N88 för satsningen på
Ådalen Cross Country Tour.
§3. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
Suif, Kramfors, Brännan, Sollefteå, Nyland och N88 närvarande. Nordingrå frånvarande.
Inga fullmakter. Röstlängden fastställd.
§4. Val av ordförande för mötet
Gudrun Sjödin valdes
§5. Val av sekreterare
Anna-Carin Eliasson valdes
§6. Val av protokolljusterare för mötet att jämte ordförande justera protokollet samt att
vara rösträknare
Stefan Kanerva och Birger Jonsson valdes
§7. Årsmötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes
§8. Föredragningslistan fastställs
Fastställd
§9. Styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för
år 2010
a) Mötets ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till
handlingarna
b) Mötets ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen som godkändes och lades till
handlingarna
c) Mötets ordförande gick igenom revisionsberättelsen som lades till handlingarna
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Resultat och balansräkning godkändes. Vinsten överförs i ny räkning.

§11. Ansvarsfrihet för styrelsen omfattande år 2010
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
§12. Verksamhetsinriktning och budget för 2010-2012, förslag och motioner
a) Fastställer föreslagen verksamhetsinriktning.
b) Fastställer det framlagda förslaget till budget.
c) Fastställer de föreslagna stadgarna.
d) Inga motioner föreligger
§13. Serviceavgift till Ångermanlands friidrottsförbund
Oförändrad serviceavgift om 300 kr till Åfif fastställs.
§14. Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
Leif Thunman väljs om till ordförande för ett år
§15. Fastställande av antal styrelseledamöter
Sju ledamöter plus ordförande fastställs
§16. Val av fyra ledamöter till styrelsen
Stefan Kanerva, omval 2 år
Jan-Erik Johansson, omval 1 år
Lennart Backlund, omval 1 år
Jan Johansson, nyval 2 år
§17. Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år
Bo-Anders Öberg, omval
Tomas Andersson, omval
Omval av Bo-Anders Öberg som revisor, nyval av Tomas Andersson som suppleant
§18. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Avgående ordförande Roger Bostedt, ledamöterna Elin Andersson och Jan Johansson
Årsmötet överlåter till styrelsen att utse ordförande och två ledamöter för ett år
§19. Val av två ombud till Svenska friidrottsförbundets årsmöte 2011
Leif Thunman och Lennart Backlund valdes
§20. Årsmötets avslutning
Ordförande Gudrun Sjödin tackade för visat intresse och för sig samt förklarar mötet
avslutat.
Vid protokollet
Anna-Carin Eliasson, sekreterare

Gudrun Sjödin, ordförande

Stefan Kanerva, justerare

Birger Jonsson, justerare

