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Årsmötet hölls i Hällsboskolan, Rotundan, där 34 medlemmar (se bilaga 1) var närvarande. 
Före årsmötet avgjordes WinterCupen etapp 3.  
 
 
§ 1. Mötets öppnande, upprop 
Ordförande Roland Bäcklin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet 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 mötessekreterare 
 
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Till justeringsmän valdes Gunnar Bergh och Lars-Olov Andersson. 
 
§ 6. Behandling och godkännande av styrelsens årsberättelse 
Årsberättelsen (bilaga 2) presenterades av ordföranden och godkändes efter några mindre justering. 
Tommy Lindgren har inte ingått i UOF. 
Gunnar Berg har gått OCAD-utbildning. 
 
§ 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 2 (bilaga 5) höjd årsavgift från och med 2014. 
Årsmötet beslutade enligt propositionen att ändra årsavgiften. 
 
§ 11. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för 2014 
Verksamhetsplan (bilaga 6) presenterades och godkändes.  
Mycket av verksamheten kommer att kretsa kring uppföranden av Nya Hällsbostugan. Just delen om 
Hällsbostugan har lyfts bort i verksamhetsplanen och kommer att skrivas ny inför öppnandet av 
stugan. 
Styrelsens proposition 1 (bilaga 5) att inte längre göra tidningen Kärrleken presenterades och 
godkändes. 
Budgetförslag för 2014 (bilaga 3) presenterades. 
Styrelsens proposition 3 (bilaga 5) budget för 2014 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 omval 
B-O Törnqvist omval 
Jonas Lindgren omval 
Martyn Passmore omval 
Ulf Rask omval 
Suppleant: Marie Lyckebäck nyval 
 
§ 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 Gunnar Bergh (sammankallande), Eva Elnerud och Per-Åke Holm. 
 
§ 16. Övriga frågor 
Nya Hällsbostugans öppethållande – kommer att beslutas senare. Ordföranden passade på att berätta 
om det pågående arbetet med mera. Bland annat kan det bli en namntävling om vad nya stugan ska 
heta. 
Publicering av årsmötesprotokoll – då vi inte har någon anslagstavla i en klubblokal som officiell 
anslagstavla förrän vi har en ny klubblokal publiceras protokoll endast på hemsidan. 
 
§ 17. Årsmötet avslutas 
Mötesordförande avslutade årsmötet.  

Frida tackades för sin tid i styrelsen, och kommer uppmärksammas när hon är hemma på fastlandet 
igen. 
Efter årsmötet delades två ungdomspriser ut.  
Träningspriset, den ungdom till och med 14 år som tränat mest 2013 gick till Andreas Johnson. 
Ungdomsbucklan (sammanlagda poäng på träningar och tävlingar 2013) gick till Anna Nordström. 
Ottos silverfat delas ut till den ungdom som har bästa placeringen på O-Ringen och det gick till Gustaf 
Berglund. 
SOFT tävlingsmärke i brons till Malin Johnson och Lucas Holgersson Rohdin. 
Stipendium från NCC 2014 gick till initiativtagarna för 100% Orienterare Mikael Johnson och Ulf 
Rask (äran) medan 5000 kronor går till ett ungdomsrum på övervåningen i nya klubbstugan. 

 

__________________________ __________________________ 
Jan-Erik Holm, mötesordförande                Ulf Rask, mötessekreterare 
 
Justeras: 

__________________________ __________________________ 
Gunnar Bergh                                           Lars-Olov Andersson 


