Protokoll från Ångermanlands friidrottsförbunds årsmöte 2017-03-20
Tid och plats: Kl.18.00 på Hotell Höga Kustenhotellet, Hornöberget.
Närvarande: 24 personer från fyra av distriktets föreningar.
§1. Årsmötets öppnande
Leif Thunman förklarar årsmötet öppnat.
§2. Utmärkelser
Årets friidrottare tilldelades sju aktiva:
Ungdom: Elina Karvonen, Vingarna.
Junior: Frida Karlsson, Sollefteå Gif
Senior: Aklilu Habton, Brännan.
Veteraner: Katarina Rönngren (ej nävarande), Malin Sjöblom, Mats Höglund, Erik O Sjödin.
Årets arrangör: Brännans Idrottsförening (Skolarrangemang)
§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Brännans FF, Kramfors-Alliansen, Sollefteå GIF FIF (2 röster), samt IF Vingarna (2 röster)
representerade. Röstlängden fastställd.
§4. Val av ordförande för årsmötet
Ann-Christine Munther valdes.
§5. Val av sekreterare för årsmötet
Anna-Carin Eliasson valdes.
§6. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare
Eva Söderlund och Erik O Sjödin valdes att justera protokollet och räkna röster.
§7 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigt utlyst.
§8. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse m.m. för år 2012
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs av Leif Thunman, godkändes och lades till handlingarna.
b) Förvaltningsberättelsen föredrogs av Lennart Backlund, godkändes och lades till
handlingarna.
c) Revisionsberättelsen föredrogs av Ann-Christine Munther i revisor Bo Anders Högbergs
frånvaro. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av årets vinst eller
förlust
Årets vinst föreslås gå över i ny räkning.
Beslut enligt förslaget.
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen omfattande år 2016
Årsmötet beviljade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Behandling av verksamhetsinriktning och budget för 2017, förslag och motioner
a) Verksamhetsinriktning 2017 fastställdes. Bilaga 3.
b) Budget samt serviceavgift om 400 kr per förening för 2017 fastställdes.
c) Inga motioner.
§13. Fastställande av serviceavgift till Ångermanlands Friidrottsförbund
Styrelsen föreslår oförändrad serviceavgift om 400 kr för 2017. Mötet beslutar enligt styrelsens
förslag.
§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 2017
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av ordförande plus sex ledamöter.
Valberedningens förslag bifalles.
§16. Val av ledamöter i styrelsen
Omval av Lars-Gunnar Hultin för en tid av två år samt av Jan-Erik Johansson, Lennart Backlund,
Jan Johansson samt Anna-Carin Eliasson för en tid av ett år.
§17. Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år
Bo-Anders Öberg och suppleant Tomas Andersson valdes för ett år.
§18.. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Dan Agnarsson valdes till ordförande och sammankallande. Örjan Mattsson och Stig Sundell
avgår. Mötet hänskjuter val av två ledamöter i Valberedningen till styrelsen.
§19. Val av två ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2017
Leif Thunman och Jan Johansson valdes att representera ÅFIF vid SFIFs årsmöte.
§20. Avslutning
Årsmötets ordförande Ann-Christine Munther tackar för visat intresse och förklarar årsmötet
avslutat.
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