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Årsmötet hölls i Hällsbostugan, där 31 medlemmar (se bilaga 1) var närvarande. 
Före avgjordes ”Årsmötesrajset” med gafflade banor. Klubbens hedermedaljer i guld delades ut till 
Leif Berg och Dagny Gustavsson. Sten von Heijne och Eva von Heijne fick silvermedaljer. 
Träningspriset till den ungdom upp till 14 år som tränat mest under 2011 gick till Andreas Johnson. 
 
§ 1. Mötets öppnande, upprop. 
Vice ordförande Gunnar Bergh hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande. 
Mötets ansågs vara behörigt utlyst 
 
§ 3. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes 
 
§ 4. Val av mötesordförande och sekreterare 
Jan-Erik Holm valdes till mötesordförande 
Ulf Rask valdes till mötesekreterare 
 
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
Till justeringsmän valdes Jan-Olof Malm och Lars-Olov Andersson. 
 
§ 6. Behandling och godkännande av styrelsens årsberättelse. 
Årsberättelsen (bilaga 2) presenterades av vice ordföranden och godkändes 
 
§ 7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelsen. 
Förvaltningsberättelsen (bilaga 3) presenterades av kassören och godkändes. 
 
§ 8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen (bilaga 4) lästes upp. 
Revisionsberättelsen godkändes. 
 
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 10. Årsavgifter. 
Styrelsen föreslog i proposition 1 (bilaga 5) oförändrad årsavgift för 2012. 
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad. 
 
§ 11. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för 2012. 
Verksamhetsplan (bilaga 6) presenterades och godkändes efter tillägg att Sigtuna OK är medarrangör 
av SM i MTB samt att det görs en stor satsning på Naturpasset och ungdomsverksamheten under 
2012. 
Budgetförslag för 2012 (bilaga 7) presenterades och godkändes. 
Styrelsen proposition 2 (bilaga 5) att budgeten skulle antas godkändes. 
Styrelsen proposition 3 (bilaga 5) att verksamhetsplanen skulle antas godkändes. 
 
§ 12. Behandling av inkomna motioner. 
Inga motioner hade kommit in. 
 
 



§ 13. Val av styrelse för en tid av ett år. 
a) Ordförande 
Till ordförande för 1 år valdes Roland Bäcklin. 
b) Kassör 
Till kassör för 1 år valdes Hans Selander. 
c) Övriga ledamöter 
Gunnar Bergh omval 
B-O Törnqvist omval 
Jonas Lindgren omval 
Martyn Passmore omval 
Ulf Rask nyval 
Suppleant: Frida Lindgren omval 
 
§ 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
Till revisorer omvaldes Jan-Erik Holm och Marita Berg. 
Till revisorsuppleant omvaldes Bengt Boström. 
 
§ 15. Val av tre personer till valberedning inför årsmötet 2013. 
Till valberedning valdes Eva Elnerud (sammankallande), Per-Åke Holm och Åke Gatelid. 
 
§ 16. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 
 
§ 17. Årsmötet avslutas. 
Mötesordförande avslutade årsmötet och konstaterades att det varit lagom god stämning.  
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