Västerbottens friidrottsförbund

Årsmötesprotokoll

Datum

2018‐03‐04

Plats

Umedalens Idrottsplats Musköten, JA Linders väg 43, Umeå.

Deltagare

12 närvarande varav 8 ombud som representerande 5 föreningar

Ordförande Wiveca Ögren hälsade alla välkommen till årsmötet och deltagarna bjöds på lunch.
Därefter utdelades årets priser.

Pristagare:
Lars Rydellpriset (Keramikkruka)

Hanna Viklund Umedalens IF

Årets ungdomsfriidrottare (Keramikkruka)

Olle Bång Umedalens IF (ej närvarande)

Segrare GP (herrar) 1500 kr. + Pokal

Jonathan Björnberg Skellefteå AIK friidrott

2:a plats 1000 kr.

Thomas Edström Jalles TC (ej närvarande)

3:e plats 500 kr.

Patrik Wikström IFKUmeå

Segrare GP (damer) 1500 kr. +Pokal

Malin Skoog IFK Umeå (ej närvarande)

2:a plats 1000 kr.

Jenny Wikedal IFK Umeå (ej närvarande)

3:e plats 500 kr.

Maja Gren Skog Skellefteå AIK (ej närvarande)

Curt Thylins Vandringspris

IFK Umeå

De närvarande pristagarna tackades för sina fina prestationer.

Åsmötesförhandlingar

§ 1 Öppnande
Ordförande Wiveca Ögren förklarade mötet öppnat

§ 2 Ombud, fullmakter och röstlängd
Upprop gjordes bland de närvarande representanterna för klubbarna i länet upprättades.
Beslutades att förteckningen över anmälda ombud utgör underlag till röstlängd för årsmötet.
Årsmötet beslutade fastställa röstlängden .

§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
På förslag av mötesdeltagarna valdes Wiveca Ögren till mötesordföranden och Gunilla Büstedt till
mötessekreterare.

§ 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet, valdes Thommy Ekefjärd
och Jonathan Björnberg, Skellefteå AIK Friidrott

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet har utlysts i enlighet med stadgarna, med inbjudan till föreningarna genom annons i
lokalpressen och genom mailutskick till föreningarna. Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts i
stadgeenlig ordning.

§ 6 Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelse
a Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017
b Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2017
c Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslutade
‐ att ge styrelsen i uppdrag att göra korrigeringar och kompletteringar av
verksamhetsberättelsen utifrån de kommentarer som gavs under mötet.
– att med godkännande lägga verksamhets ‐och förvaltningsberättelserna till
handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade
‐ att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
– att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för
‐ förvaltningen under verksamhetsåret 2017
§ 8 Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter förutom ordföranden.
Under tidigare år har antalet ledamöter varit fem och årsmötet beslutade att antalet ska vara
oförändrat.

§ 9 Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen
Eftersom ingen kandidat till ordförandeposten inkommit beslutade årsmötet att ordförandeskapet
ska ambuleras mellan styrelsemedlemmarna för tiden till och med nästkommande ordinarie
distriktsmöte.

§ 10 Val av styrelseledamöter
Valberedning saknas och därför presenterades inga förslag till styrelseledamöter. Styrelsen valde
Anders Hofer, som varit tävlingsansvarig under året till ordinarie ledamot på två år. Avgående
ordföranden Wiveca Ögren valdes nu in som ledamot under två år. Thommy Ekefjärd , Gunilla
Büstedt, Helena Karlsson och Ulf Wiklund har ett år kvar på sitt mandat.

§ 11 Val av sammankallande i respektive kommitté
Eftersom det för närvarande inte finns några kommittéer beslutade årsmötet att lämna frågan
obesvarad.

§ 12 Val av en revisor jämte suppleant
Årsmötet beslutade att utse Göran Landmark till revisor och Mats Bäckström till revisorsuppleant för
tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte.

§ 13 Val av valberedningskommitté
Eftersom det inte finns några kandidater lämnades frågan obesvarad.

§ 14 Val av fyra ombud jämte suppleanter till förbundsmötet
Årsmötet beslutade välja, Cecilia Edström och Johan Svensson som ombud till Svenska
Friidrottsförbundets årsmöte i Helsingborg 25‐26 mars. Inga andra kandidater fanns.

§ 15 Val av ombud för regional samverkan
Årsmötet beslutade delegera val av ombud för regional samverkan till distriktsstyrelsen.

§ 16 Fastställande av inkomst och utgiftsstat samt verksamhetsplan
Årsmötet beslutade
‐ att godkänna den av styrelsen föreslagna inkomst‐och utgiftsstaten
‐ att godkänna den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen.

§ 17 Behandling av styrelseförslag och motioner
Inga styrelseförslag eller motioner finns att behandla.
§ 18 Avslutning
Mötesordförande Wiveca tackade för ett gott samarbete under det gånga året.
Helena Karlson avtackade ordföranden för gott samarbete de senaste 5 åren.
Därmed avslutades årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Gunilla Büstedt

Wiveca Ögren, ordförande

Justeras

Jonathan Björnberg

Thommy Ekefjärd

