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Plats:  Hällsbostugan 

Närvarande: Medlemmar ( ca 35 st ) från klubben  

    

   

 Före årsmötesförhandlingarna 

- genomfördes utdelning av utmärkelser och priser (sådana priser som ej delades ut 

vid höstmötet i oktober). Pristagarna redovisas i årsberättelsen.  

 

1.              Mötet öppnades och röstlängden fastställdes att omfatta de närvarande medlem-

marna. 

 

2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

 

3. Dagordningen fastställdes 

 

4. Till mötesordförande valdes Lars-Göran Sörqvist och till mötessekreterare Ingrid 

Bergh  

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Pelle Holm och Jan-Olof Malm 

 

6. Styrelsens årsberättelse, som finns redovisad i Kärrleken nr 136 och på hemsidan, 

kommenterades av ordförande m fl och godkändes efter ha rättats/kompletterats 

enligt följande: 

- p.5 Dagny påpekade att hon inte vann DM långdistans 

      Janne påpekade att Natt KM var i Lunsen och inte i Ursvik 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av föreningens kassör Hans Selander. 

Verksamheten under 2006 uppvisar ett ekonomiskt överskott. Klubbens tillgångar är  

betryggande. Kommentarer till resultatet återfinns i styrelsens årsberättelse avsnitt 3. 

Ekonomi. 

8. Föreningens revisor Marita Berg föredrog revisionsberättelsen och föreslog därvid att 

upprättat bokslut skulle fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 

det gångna året. 

 

Bokslutet för år 2006 fastställdes och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet  

 

9. Årsmötet beslutade att årsavgift för år 2007 blir oförändrad 

 

10. . Förslag till verksamhetsplan för 2007 (VP 2007) har varit utlagd på klubbens hem-

sida och dessutom redovisats i Kärrleken nr 136. 

Föreningens ordförande föredrog verksamhetsplanen.  

      Kap10  Ekonomi: Klubbarrangemang.. Sten ifrågasatte kostnad för banpåtryck i 

samband med försäljning av kartor. Styrelsen ska se över frågan. 

Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2007 

11. Föreningens kassör Hans Selander föredrog budgetplan för 2007.  

 

Årsmötet fastställde budgetplan för år 2007 . 
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12. En motion har inkommit från styrelsen angående märkesreglementet. 

Under punkt 4, Ottos poängpriser, föreslås följande ändring: 

Direkt efter rubriken ska tilläggas: 

Priserna erövras för alltid av den som har tre inteckningar.  

Årsmötet godkände ändringen. 

 

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

 

Ordförande:             Gunnar Bergh,    omval 

Kassör:                    Hans Selander,    omval 

Ledamöter:              Eva Elnerud,       omval  

                                Roland Bäcklin,  omval  

                                Jonas Lindgren,   omval 

                                Åke Gatelid         nyval 

                                Karin Hedin         nyval 

Suppleant:               Pelle Holm          omval 

 

Val av stugansvarig finns redovisad i arbetsuppgifter och är Bengt Boström. 

 

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

valdes Bengt Boström.  

 

15. Till valberedning inför årsmötet 2008 valdes Lars-Göran Sörqvist, Bengt-Olof 

Törnqvist och Daniel Lindgren. B-O Törnqvist valdes till sammankallande. 

 

16. 

 

a) 

 

b) 

 

Övriga frågor: 

 

Per Almlöf berättade att han skulle utgå ur Skogsgruppen och bad styrelsen att se 

över antalet medlemmar i gruppen. 

Bosse tog upp kartfrågan inför 10-mila. Gunnar berättade att Johan Hedin har 

uppgiften att ta kontakt och försöka få till stånd en överenskommelse med 10-

milaföreningen.   

 

17. Gunnar tackade för dagens träningstävling, fixad av BO, Utterns soppa, alla 

medlemmars insatser under året samt att han fått förtroende att fortsätta som 

ordförande ännu ett år. Därefter avslutade Lars-Göran årsmötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

Ingrid Bergh 

 

Justeras 

Per-Åke Holm   Jan-Olof  Malm 

 

 


