PROTOKOLL FÖRT VID HÄLSINGLANDS SKIDFÖRBUNDS 56:E
ÅRSMÖTE PÅ BEST WESTERN HOTELL I HUDIKSVALL DEN 27 SEPT. 2013.
Ordföranden hälsar oss välkomna och påminner oss om de stora framgångar vi haft både alpint
och i längdskidåkningen under de senaste åren. Vi kanske är det bästa skiddistriktet i Sverige.
Kalle påminner oss om Skidförbundets vision ” alla på snö ” Skidförbundet har också en strategisk
plan som gäller för ledare, barn och ungdom. RF har en liknande plan. Vi ska bli bäst i världen.
Man talar också om tillgänglighet, snö och pengar. Läs ” skidor.com ” sidan 111.
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Vid årsmötet fanns 17 deltagare. 9 föreningar var företrädda och 8 var övriga delta‐
gare. Röstlängden fastställdes.
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Beslutas att mötet hade utlysts på behörigt sätt.
Till mötesordförande utses Kalle Bylin.
Kjell Lundberg utses att föra dagens protokoll.
Elisabeth Fransson och Fredrik Terent utses att justera dagens protokoll.
a) Styrelsens verksamhetsberättelser för 2011 – 2012 och 2012 ‐2013 genomgås och
lägges med godkännande till handlingarna.
b) Styrelsens förvaltningsberättelser för 2011 – 2012 och 2012 – 2013 genomgås
och kommentteras av kassören,som påpekar att ekonomin är god. Godkännes.
c) Revisionsberättelserna för 2011 – 2012 och 2012 – 2013 genomläses och lägges
med godkännande till handlingarna.
Med hänvisning till revisorns uttalande beviljas styrelsen ansvarsfrihet.
Den nya styrelsen får i uppdrag att utforma en verksamhetsplan.
Kalle Bylin omväljes som styrelseordförande i Hälsinglands Skidförbund för 2 år.
Som ledamöter i styrelsen för en tid av 4 år utses Linda Hasselqvist , Elisabeth Frans‐
son och Ola Engelbrekts. Som suppleant i styrelsen för 4 år utses Patrik Uhras.
Mats Söderqvist utses till revisor för 2 år.
Beslutas att till valberedning välja Fredrik Terent ( ordf) ,Stefan Skalman ,Christian
Granqvist och Patrik Dahlin för en tid av 2 år.
Ordföranden tackar för ett bra årsmöte och förklarar detta avslutat.
I samband med avslutningen tackar Kalle Kjell som i och med detta årsmöte lämnar
styrelsen, där han har verkat som ordförande och sekreterare sedan 1972. Kalle
överlämnar blommor och en gåva och hälsar honom välkommen på styrelsens
möten om längtan efter blir för stor.
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