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Årsmötet hölls i Hällsboskolan, Rotundan, där 36 medlemmar (se bilaga 1) var närvarande. 
Före avgjordes ”Årsmötesrajset” med gafflade banor.  
Klubbens hedersmedalj i silver delades ut till Ulf Larsson. 
 
§ 1. Mötets öppnande, upprop 
Ordförande Roland Bäcklin 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 Barbro Börjesson. 
 
§ 6. Behandling och godkännande av styrelsens årsberättelse 
Årsberättelsen (bilaga 2) presenterades av ordföranden och godkändes 
 
§ 7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen (bilaga 3) presenterades av kassören och godkändes. 
Kassören passade även på att berätta om en ny kollektiv försäkring som gör att alla medlemmar har en 
försäkring som gäller i samband med träning och tävling. 
 
§ 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 2013. 
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad. 
 
§ 11. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för 2013 
Verksamhetsplan (bilaga 6) presenterades och godkändes. Mycket av verksamheten kommer att kretsa 
kring uppföranden av Nya Hällsbostugan utöver den ordinarie verksamheten. 
Budgetförslag för 2013 (bilaga 3) 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 omvaldes Roland Bäcklin. 
b) Kassör 
Till kassör för 1 år omvaldes Hans Selander. 
c) Övriga ledamöter 
Malin Johnson nyval 
B-O Törnqvist omval 
Jonas Lindgren omval 
Martyn Passmore omval 
Ulf Rask omval 
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 Per-Åke Holm (sammankallande), Eva Elnerud och Gunnar Bergh. 
 
§ 16. Övriga frågor 
Förslag att sätta upp anslag om spåravgifter för skidspåren. 
Kassören får i uppdrag att prata med fd ägaren av Arlanda Hotellby om hur klubbens samarbete med 
hotellet ska ske framöver. 
 
§ 17. Årsmötet avslutas 
Mötesordförande avslutade årsmötet.  

Efter årsmötet delades ett antal priser och utmärkelser ut.  

Dels KM-medaljer som inte delats ut. 

Ungdomspriser: 
Träningspriset, den som tränat mest, 2013 gick till Andreas Johnson. 
Ungdomsbucklan (sammanlagda resultatet på träningar och tävlingar) gick till Anna Nordström. 
Årets insats som delas ut av ungdomsledarna gick till Gustav Berglund för hans insatser i orientering, 
skidorientering och silver i MTB-SM. 
 
Stipendium från NCC till Stefan Nordström för hans insatser som ungdomsledare. Blommor till Stefan 
och 5000 kronor till ungdomsverksamheten. 

 

__________________________ __________________________ 

Jan-Erik Holm, mötesordförande Ulf Rask, mötessekreterare 
 

Justeras: 

__________________________ __________________________ 

Jan-Olof Malm  Barbro Börjesson 


