
1. Klubbens ordförande, Janken Hallström, hälsar alla välkommna. 
2. Janken Hallström väljs till ordförande för mötet. 
3. Dick Walldin väljs till sekreterare för mötet. 
4. Dick Walldin redovisar kassan samt beslut tas att ovan nämnda skickar ut en sammanställning av klubbens ekonomi då 

medlemsavgifterna är betalda. 
5. Revisorerna har ej signerat kassaredovisningen, det beslutas då att så skall ske och kopia på detta dokument skickas ut 

med kassans sammanställning. 
6. Styrelsen kunde ej ges ansvarsfrihet då revisorerna ej signerat kassan. 
7. Val av styrelse: 
Ordförande Omval Janken Hallström Sittande 1 år. 
Vice ordförande Omval Lennart Theander Väljs på 2 år. 
Sekreterare 

 
Pietro Nilsson 1 år kvar. 

Vice sekreterare 
 

Örjan Eklund 2 år kvar. 
Kassör 

 
Dick Walldin 1 år kvar. 

Revisor 1 
 

Veijo Syrén 1 år kvar. 
Revisor 2 Nyval Arne Cambrant Väljs på 2 år. 
President Nyval Hasse Hallén Väljs på 2 år. 
Vice president Nyval Olle Hansson Väljs på 2 år. 
IMC representant Ordinarie Åke Saloniemi Sittande 2 år. 
IMC suppleant 

 
Dick Walldin 1 år kvar. 

IMC suppleant 
 

Anders From 1 år kvar. 
8. Mötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad. Pietro inflikar att vi borde komma ikapp med avgifterna och att 

vi då betalar 2003 års avgift med detta utskick, och betalar för 2004 i höst. Mötet godtar förslaget och det klubbas.  
9. Övriga frågor: 
* Kurt kommer med förslaget att köpa in två stycken kommunikationsradio som kan användas av hoppare och tränare för 

bättre och snabbare kommunikation. 
* Pietro tar upp frågan om SM nu skall ingå i VM som beslutades förra året. Åke inflikar att man kan dela upp oss i två 

klasser för att göra det hela lite enklare. Arne kommer med förslaget att delta i "lilla SM" och få det som ett SM för oss. 
Mötet frågar hur många som vill ha SM, och 8 händer sträcks upp! Ett annat förslag som ventileras var att delta på den 
årliga "Hedespelen", detta diskuteras och flertalet tycker att det låter intressant. Inget egentligt beslut tas om något, om 
gud vill så lär det visa sig nästa år. 

* Pietro tar upp problematiken kring Kari Åmans obetalda medlemsavgifter. Kari har inte betalt på 8 år! och är således 
skyldig klubben för dessa år. 

* Pietro kommer med förslaget att hylla Olai som i år har fyllt 90 år!!! Ingvart visar en träskulptur som han har köpt i byn, 
den gillas av mötet och det beslutas att Dick köper en liknande. 

 

* Dick berättar att han köpt presenter till arrangörerna, det blev presenter med svenskt tema i år. Wasaskepp i flaska 
samt en "älgpenna"!  

* Kvällens kanske hetaste ämne diskuteras, tusenlappen vi fick av Olle Hansson. Hasse förklarar att denna tusenlapp var 
öronmärkt att användas till whisky och inget annat. Efter många turer beslutas att whisky skall inköpas på byn och 
avnjutas hos Hasse före banketten.  

* Kurt flikar in att vi inte får lägga pengar på hög i klubben, inte heller köpa presenter till de arrangörer som inte gjort et t 
bra jobb. 

* Jarl-Örjan flikar in med ett förslag att köpa in skidtvingar till klubben. 
* Mötet beslutar att äta gemensam middag på fredag kväll. 
* Lennart tar upp ett önskemål om att i framtiden boka in boende tillsammans med norrmännen eller finnarna för att få det 

lite trevligare. 
* Ingvart informerar lite om vårt tygmärke. Verktyget för att fixa dessa finns och det beslutas att Ingvart kollar upp priset för 

att trycka ett antal, samt beställer märken för 1000 kronor. 
* Janken undrar om det finns intresse att köpa in T-shirts av samma modell som Åke tagit fram förut. Åke berättar om T-

shirten, men har ej priset. Det diskuteras om färg på tröja samt på trycket och många viljor finns. Olle som gammal 
målare brusar upp och vill ha en färggladare tröja! Förslaget hamnar på en blå tröja med passande färg på trycket. 

* Pietro informerar att han kommer att beställa den mörkblå polotröjan, och undrar om det finns fler intresserade.  
* Berit, vår eminente lagledare informerar om morgondagens begivenheter! 
* Vårat lag i år består av dessa tappra krigare: 

1. Lennart Theander 30-34 
2. Pietro Nilsson 35-39 
3. Arne Cambrandt 40-44 
4. Risto Österberg 45-49 
5. Jarl-Örjan Åsvatne 50-54 
6. Ingvart Tornängen 55-59 



* Jarl-Örjan inflikar att det vore bra om vi tog tag i nyrekryteringen till våran verksamhet. Pietro inflikar att var och en får ta 
sig i kragen och fånga upp gammla hoppande kompisar. 

* Detta möte nedtecknat på papper av Dick Walldin 2003-03-18 

 


