
Protokoll ”Swedish Veteran Skijumping Team” Villach, Österrike  
Familien residenz zimmer nr 311. 20050221 
(närvarande; Ingvart, Olle, Tony, Örjan E, Berit, Arne, Lennart, Reino, Åke, Örjan Å, Robert samt Pietro) 
 

 
1 Pietro förklarade årsmötet öppnat 
 
2 Till ordförande för mötet valdes Pietro 

Till sekreterare för mötet valdes Robert 
 
3 Redovisning av klubbens finanser; 

-Risto har ytterligare 10 T-shirts att redovisa. 
-Pietro har 3 T-shirts att redovisa. 
-Dick har fått 2000:- för verktyget till vårt tygmärke av Pietro. 
Tygmärkena  kostar 25:- styck och T-shirts 100:- styck. 

 
4 Revisionsrapporten föredrogs av Arne och Styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
5 Mötet gick igenom och godkände mötesprotokollet från Reit im 

Winkl 
 

6 Ny styrelse valdes; 
Ordförande                     Pietro  (1 år enligt RFs stadgar) 
Vice Ordförande             Arne  2 år. 
Sekreterare                    Örjan E 1 år 
Kassör                            Dick 2 år 
Revisorer                        Veijo samt Tony 1 resp. 2 år. 
President                        Bo Wicklund 
Vice President                Janken 
IMC representant           Åke 
IMC representanter reserv Lennart, Dick och Anders . 
 

7 Årsavgiften fastställdes till oförändrade 200:-. 
 

8 Mötet beslutade att utse en arbetsgrupp som skall ta fram 
förslag till kläder (jacka och byxa) till kommande säsong. 
Kostnaden för dett bör inte överstiga 2000:- , detta för att få alla 
att kunna köpa kommande förslag. Förslaget/n kommer att 
presenteras till övriga medlemmar för ett ev. godkännande. 
Klädgruppen består av: Ingvart, Åke, Örjan Å samt Robert. Inga 
rapporter ang. kläder har inkommit ännu från Sölve. 

 
9 Berit utsågs till lagledare och laguttagning sker Onsdag kväll. 

 
10 Föreningen utdelade en eloge till vår eminente Webmaster 

Rickard (Egis) Eghammar och uppmuntrade medlemmarna att 
lämna bidrag till sidan. Foton, anekdoter, resultat, histora mm. 
Sidan blir vad vi gör den till! Rickard har på uppdrag från förra 



årets årsmöte bytt webadress till en mycket enklare och ”större” 
domän. www.veteranhopp.se  

 
 
11 Under övriga frågor diskuterades 

 
-Boende och kostnader 
-Riksmästerskap / SM i samband med någon tävling eller 
träningläger i vår/sommar eller höst under kommande 
säsongen. 
 
 

12 Nästa års VM kommer att arrangeras av Slovenska Kranj den 6 
till 10 februari. Åke med flera var under veckan ner till Kranj för 
att inspektera anläggningen med resultatet godkänt. 

 Närmsta flygplats är Ljubliana. 
 

13 Mötet beslutade att ge arrangören 3 st. tygmärken och 3 st.      
T-shirts på banketten. 

 
14 Till nästa års VM får var och en betala in och skicka sina 

anmälningar själva , samma som vi gjorde i år. Förslag på hotell 
och resealternativ med kostnader kommer att tas fram MEN 
bokningarna får var och en sköta själva. 

 
15 Mötet avslutades. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


