
1) Pietro valdes till mötesordförande. 
2) Dick valdes till mötessekreterare. 
3) Genomgång av föregående protokoll. Punkt 8 diskuterades ang. inköpet av det nya verktyget till tygklubbmärket.  
4) Kläder: Åke informerar om förslag som tagits fram, dessa var för kostsamma.  

Åke ska kolla med ett finskt företag "Gitane" och komma med ett kostnadsförslag inom kort. Lennart kommer med förslag att 
vi tar foto av oss och en tillhörande text som vi kan presentera för företag då vi söker sponsorer. P och övriga som har dator 
sköter det tekniska och Åke kontakterna han har. 

5) Inga skrivelser har inkommit än. 
6) Kassören delar ut årsberättelse för det gångna året. En tendens verkar vara att man betalar medlemsavgift enbart de år 

man följer med på VM. Mötet tycker detta är osmakligt och småaktigt. 
7) Veijo läser upp revisorernas berättelse. Styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året. 
8) Val av Ordförande på 1 år : Pietro väljs. 

Val av Vice Ordförande : Arne väljs. 
Val av Sekreterare på 2 år : Örjan väljs. 
Val av Kassör : Dick 1 år kvar. 
Val av revisor på 1 år :  
Val av revisor : Tony 1 år kvar. 
President : Bo Wicklund. 
Val av vicepresident : Mötet finner posten överflödig. 
Val av valberedning på 1 år : Janken och Åke väljs. Janken är sammankallande.  
Val av IMC representant : Åke väljs som representant, reserver Dick och Lennart sittande. 

9) Årsavgiften diskuteras och en höjning till 250:- fastställs. Medlemskort diskuteras och det beslutas att det tas fram av Dick 
och Pietro och kommer att delas ut till betalande medlemmar nästa säsong. 

10) Lagledare för veckan : Arne Cambrant väljs för i år. 
11) Inköpta gåvor visas upp. 3st. Vikingaskepp. 

12) Hemsidan : Pietro informerar om sidan, inga har kommit in med material till sidan. Detta måste vi bli bättre på, så att sidan 
fylls med mera information och bilder. 

13) Åke informerar om IMC/Lagledarmötet. Det var krismöte igår om arrangörernas dåliga jobb. Då vi märker att det som 
lovades igår kommer att hållas, då först betalar vi in anmälningsavgiften. Den träningsavgift som arrangören ville ha togs 
bort. Reservplan på att hålla tävlingarna i Villach hålls kvar så länge, och kommer att träda i kraft om arr visar att det inte 
klarar av de krav som satts. 
Fyra hoppare har redan skadats i de små backarna p.g.a. den korta smala och isiga bromsplanen som dessutom efterföljs 
av en snabb och svår svacka. 

14) Övriga frågor. 
 

 Med på mötet var : 
Janken Hallström 
Pietro Nilsson 
Risto Österberg 
Arne Cambrant 
Veijo Syrén 
Olle Strömvall 
Lennart Theander 
Åke Saloniemi 
Dick Walldin 

 


