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Plats:  Hällsbostugan 

Närvarande: Medlemmar (44 st) från klubben  

     

   
 Före årsmötesförhandlingarna 

- genomfördes utdelning av priser, utmärkelser och blommor till förtjänta medlemmar för år 2003. 

Otto Nilsson som donerat ett flertal priser närvarade. Pristagarna redovisas i årsberättelsen 

 

1.              Mötet öppnades och röstlängden fastställdes att omfatta de närvarande medlemmarna. 

 

2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

 

3. Dagordningen fastställdes 

 

4. Till mötesordförande valdes Jan-Erik Holm och till mötessekreterare Sten von Heijne 

 

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Margareta Haraldsson och Agneta Sörqvist 

 

6. Styrelsens årsberättelse, som finns redovisad i Kärrleken nr 124, kommenterades av ordf och 

godkändes efter ha rättats/kompletterats enligt följande: 

 

- P 2. Uppföljning av mål. Står 2002 skall stå 2003. 

- P 5. Orienteringsverksamheten Tillägg: DM lång D 55 Eva von Heijne  

- P 7: Terrängverksamheten  2.a stycket  Skall stå: …….Terrängsektionen tackar Bo Lindberg, 

Tage Carlsson, Ulf Larsson och Bo Jansson…… 

 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av föreningens kassör Hans Selander. 

 

Verksamheten har ökat under 2003. Största intäktsposterna var egna tävlingsarrangemang och 

Bingolottoförsäljningen. Största utgiftsposten, förutom tävlingsavgifterna, är vatten-/elavgifterna för 

Hällsbostugan. Åtgärder för att minska vatten-/elavgifterna har påbörjats. Övergång till ICA-konto har 

resulterat i ränteintäkter. 

 

8. Föreningens revisor Jan-Erik Holm föredrog revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen skulle 

beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

9. Bokslutet för år 2003 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

10. Styrelsens förslag om oförändrade avgifter för år 2004 bifölls av mötet. 

 

11. Föreningens ordförande Lars-Göran Sörqvist föredrog 2004 års verksamhetsplan.  

 

En del kompletteringar/ändringar har gjorts, främst rörande följande avsnitt:  

 

- P2. Mål med verksamheten. Nya mål för 2004 

- P3. Arbetsformer Reviderats/kompletterats 

- P9. Hällsbostugan Ledare/träningsansvarigas ansvar (stugvärdar och bokningar) har tillkommit 

 

Föreningens kassör Hans Selander föredrog budgetplan för 2004.  

 

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budgetplan för år 2004.  

Budgetplanen skall tillföras verksamhetsplanen som bilaga. 
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12. 

 

Några motioner från medlemmarna hade ej inkommit. 

 

Styrelsen redovisade en proposition rörande ändringar av stadgarna för Sigtuna OK. 

Styrelsen förslag, enligt nedan, bifölls av årsmötet.  

 

§ 7 2:a stycket ny lydelse 

Vid årsmötet skall behandlas verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse över det 

gångna årets förvaltning, förslag till budget, verksamhetsplan, val av styrelse, revisorer och 

stugansvarig samt inkomna motioner. 

 

§ 9 1:a stycket ny lydelse 

Föreningens arbete leds av en styrelse bestående av en ordförande och sju ledamöter. Av dessa väljs 

särskilt ordföranden och kassör. 

 

13. Följande personer valdes som styrelseledamöter för en tid av ett år: 

 

Ordförande:             Lars-Göran Sörqvist, omval 

Kassör:                    Hans Selander, omval 

Ledamöter:              Bengt-Olov Törnqvist, omval 

                                Sten von Heijne, omval 

                                Johan Kügler, omval 

                                Gunnar Bergh, omval 

                                Johan Hedin, nyval 

                                Roland Bäcklin, nyval 

 

14. Till revisorer omvaldes Marita Berg och Jan-Erik Holm. Till revisorssuppleant. omvaldes Bengt 

Boström.  

 

15. Till stugansvarig valdes Bengt Boström  

 

16. Till valberedning valdes  Sven-Erik Mosén (sammankallande), Leif Berg och Eva von Heijne 

 

17. 

 

a) 

Övriga frågor  

 

Angående öppet KM i skidor (Nisse Gustavsson). 

Svar: Tävlingen är öppen för alla men KM-medaljer kan enbart tilldelas medlemmar i Sigtuna OK. 

Tävlingen avses genomföras i början av februari. 

 

18. Ordförande Lars-Göran Sörqvist avtackade avgående styrelsemedlemmarna Åsa Berg och Bo 

Lindberg, tackade mötesordförande Jan-Erik Holm och förklarade därmed årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

Sten von Heijne 

 

 

Justeras 

 

Agneta Sörqvist    Margareta Haraldsson 


