Protokoll från Ångermanlands friidrottsförbunds årsmöte 2013-02-20
Tid och plats: Kl.18.00, Hotell Höga Kusten, Nyadal

Närvarande: 25 personer ,varav elva inbjudna distriktsrekordhållare.
§1. Årsmötets öppnande

Leif Thunman förklarar årsmötet öppnat.
§2. Utmärkelser

Utmärkelser delas ut till bästa prestation och årets arrangör.
Årets friidrottare i Ångermanland: Ebba Andersson, F15, Sollefteå Gif.
Guld på 2000 m vid USM i Väsby på tiden 6:35.82, som placerar Ebba som total tvåa i
Sverigestatistiken för 2012. Ebba tog även en överlägsen seger i Lilla Lidingöloppet med
nytt banrekord 21,50 på sex kilometer.
Årets arrangör i Ångermanland: Årkurs två vid Samhällsvetenskapsprogrammet vid
Nolaskolan i Örnsköldsvik för utmärkt genomfört funktionärsarbete vid Skol-DM 2012.
§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

N88, Sollefteå GIF, Vingarna, Brännans IF och Junsele IF Röstlängden fastställd.
§4. Val av ordförande för årsmötet

Hans Hedlund valdes.
§5. Val av sekreterare för årsmötet

Anna-Carin Eliasson valdes.
§6. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Mats Höglund och Anders Svanholm valdes.
§7Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigt utlyst.
§8. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställd.
§9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse m.m. för år 2012
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs av Åfifs ordförande Leif Thunman.
Verksamhetsberättelsens distriktstrekord skall korrekturläsas och rättas.
a) Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes och lades till handlingarna.

b) Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna
§10. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst
eller förlust

85 104 kr kr föreslås av kassör Lennart Backlund gå över i ny räkning.
Beslut enligt förslaget.
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen omfattande år 2012
Årsmötet beviljade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Behandling av verksamhetsinriktning och budget för 2013, förslag och motioner
a) Verksamhetsinriktning 2013 fastställdes.
b) Budgeten för 2013 fastställdes.
c) Inga motioner.
§13Fastställande 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 2013

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter plus ordförande.
Brännans IF föreslår sju ledamöter plus ordförande.
Antalet styrelseledamöter 2013 fastställs till ordförande plus 7 ledamöter.
§16. Val av ledamöter i styrelsen
Omval av Jan-Erik Johansson för en tid av två år och Jan Johansson för en tid av ett år.
Nyval av Lars-Gunnar Hultin på två år.
Styrelsen uppdras att fylla den vakanta platsen.
§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 och Elving Karlsson väljs till ledamot för en tid av ett år.
Styrelsen uppdras att adjungera ytterligare en person till valberedningen.

§19. Val av två ledamöter till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2013
Leif Thunman och Anna-Carin Eliasson väljs till ombud.
§20. Avslutning
Årsmötets ordförande Hans Hedlund tackar för visat intresse och förklarar årsmötet
avslutat.

I anslutning till årsmötet berättade Ulla Nilsson, Härnösand, om sin idrottsbana i slutet av
1950-talet. Hon var under en tid norrlandstränare i friidrott och deltog i en finnkamp.
Flera av de inbjudna distriktsrekordinnehavarna, bland annat Lage Tedenby, Bengt Göransson
och Lars-Gunnar Hultin lät oss ta del av sina idrottsliv.
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