Protokoll fört vid Hälsinglands Skidförbunds 54:e årsmöte i Orbaden
onsdagen den 21 oktober 2009.
Närvarande: Repr.för styrelsen,Åsa Mattsson SSF, Alfta Ösa OK ,
Bjuråkers GIF,Bollnäs AK,Edsbyns Alpina,Hudiksvalls IF,Hybo AIK.
Totalt 6 föreningar,13 deltagare.
Ordföranden Kalle Bylin hälsar deltagarna välkomna med att visa en vacker vinterbild,som
väl tilltalade oss alla,som älskar snö och skidåkning.Men Kalle fortsätter med dystra
prognoser från en utredning, som han tagit del av ,och som spådde om framtida vintrar,när
snötäcket hade krymt och där vissa områden saknade snö. Och vad gör vi då ?
Sedan redovisar han i ord och bild de framgångar som Hälsinglad haft i såväl längdspåren
som i backarna, kompletterat med de senaste framgångarna i SkidO.
Kalle berör också den diskussion vi under en länge tid har haft i styrelsen och med
kommittéerna vad beträffar styrelsens utseende.
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Ordföranden öppnar mötet.
Dagordningen godkännes.
Beslutas att årsmötet är behörigen utlyst.
Till mötesordförande utses Kalle Bylin.
Till mötessekreterare utses Kjell Lundberg.
Till justeringsmän tillika rösträknare utses Mattias Lind och Kent Nordlöf.
Styrelsens och kommittéernas berättelser för 2007-2008 och 2008-2009 genomgås och lägges med godkännande till handlingarna.
Förvaltningsberättelserna för samma tid kommenteras och lägges likaledes med
godkännande till handlingarna,liksom revisorernas berättelser.
Eftersom revisorerna inte haft något att anmärka på den ekonomiska fövaltningen beslutas att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.
Ordföranden redovisar en verksamhetsplan för tiden 2009-2010 och 2010-2011
Den skall senare ges ett ekonomisk innehåll när kommittéerna kommit med sina
planer.Styrelsen får efter detta upprätta en verksamhetsplan och en ekonomisk
plan..
Den diskussion vi fört angående styrelsens framtida sammansättning medför att
våra stadgar måste justeras.5 kap. 1 § kommer då att få följande lydelse: ”SDFstyrelsen ,som skall bestå av kvinnor och män,utgöres av ordförande och 2
övriga ledamöter,dessutom skall i styrelsen ingå 2 ledamöter från varje aktiv
kommitté.Ordföranden väljes på 2 år och av övriga ledamöter väljes på 4 år
” .Årsmötet beslutar att detta blir första stycket i 5 kap 1 § ”
Som en följd av detta beslut ändras 2 kap 5 § 12 ärendet i årsmötets föredragningslista på samma sätt.
På förslag av valberedningen beslutas att till distriktsförbundsordförande tillika
styrelsens ordförande utse Karl Ove Bylin för en tid av 2 år.
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Till styrelseledamöter för en tid av 2 år utses Mattias Lind, för en tid av 4 år
utses Björn Ingesson,Anders Forslin, Kjell Lundberg och Christina Flordal.
Styrelsen kommer då att få följande sammansättning:
För 2 år Kalle Bylin, Ingemar Jacobsson,Mats Hägglund,Elisabeth Rost och
Mattias Lind.
För 4 år Björn Ingesson,Anders Forslin,Christina Flordal och Kjell Lundberg.
Till revisor för en tid av 2 år utses Mats Söderqvist, till suppleant utses Anders
Hagberg.
Styrelsen får mötets uppdrag att utse ledamöter till Svenska Skidförbundets och
Hälsinglands Idrottsföbunds årsmöten.
Beslutas att uppdra till varje kommitté att utse en ledamot var till valberedningen Ledamoten från Alpint blir sammankallande.
Kalle Bylin och Stefan Skalman har upprättat ett förslag till skrivelse ang Ljusdals Skidgymnasiums bevarande.Skrivelsen skall tillställas Ljusdals kommun.
Årsmötet anser skrivelsen angelägen och antar den som sin. Ordföranden får i
uppdrag att justera skrivelsen om detta anses vara nödvändigt.
Ordföranden tackar för visat intresse,önskar Skidhälsingland lycka till och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Lundberg

Kalle Bylin

Mattias Lind

Kent Nordlöf

Åsa Mattsson
- Redovisar litet av det gångna skidåret med bl.a. Alpina VM i Åre,där Sverige erövrade 9
medaljer.
- Idrottslyftet söks hos HIF och SSF.Sök !
- LOK-stödet.Idrotten Online.
- SSF:s administrativa system skall ut i distrikten
- Man har diskutera införande av cips i längd,likt Norge.
- Ny VD och förbundskapten i SSF.
- RF-pengar till idrottan.Sök !

