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SVERIGES BACKHOPPARVETERANER 
www.veteranhopp.se  

 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007 
 
 
Datum: 2007-02-26 
Plats: Hinterzarten - Tyskland. 
 
Närvarande:  

Lennart Theander, Kauko Tikka, Ingvart Tornängen, Janken Hallström, Åke Saloniemi,  
Lars Englund, Olle Strömvall, Karin Spele, Pietro Nilsson, Robert Pettersson, Berit Mukka, 
Reino Vaara, Veijo Syrén. 
 

 
§ 1 Mötets öppnande: 
Pietro hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Ordförande: 
Pietro valdes till mötets ordförande, vice ordförande sitter. 
 
§ 3 Sekreterare: 
Lennart valdes till mötets sekreterare. 
 
§ 4 Protokoll justering: 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
 
§ 5 Revisorernas berättelse: 

Veijo läser upp revisorernas berättelse.  
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

b) val av ordförande:  Pietro Nilsson  2 år 
 
c) val av vice ordförande: Arne Cambrant  1 år kvar 
 
d) val av sekreterare: Örjan Eklund  1 år kvar 
 
e) val av kassör: Dick Walldin   2 år 
 
f) val av revisor: Lars E./Veijo S. 2 år 
 
IMC representant/er: Åke Saloniemi, ersättare Pietro Nilsson. Lennart Theander. 
 
President: Mötet väljer att inte längre använda posten President och Vice 

President vilka uppfattas som överflödigt av mötet. 
Val av valberedning: Kauko T. Robert P där Robert är sammankallande. 
 
§ 6 Årsavgifter: 

Årsavgiften är ändrad till 250:-/år 
 
§ 7 Lagledare för veckan 

Karin och Berit väljs. 
 
§ 8 Laghoppning diskuteras:  

Vi konstaterade att vi inte kunde få ihop ett eget helsvenskt lag. 
Inget beslut togs på mötet ang. deltagandet utan det får visa sig under veckan hur det blir.  
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§ 9 Gåvor till arrangören: 
Vi har gåvor till arrangören i form av ölkylare med Svenska färger och 2 vikingaskepp.  
 
§ 10 Övriga frågor: 
 
Vilka skall ha gåvor:        Eventuella inhoppare i laget  o arrangören (okänt antal). 

  
Försäkring: Janken ansvarar för försäkringen  

(Folksams olycks- skadeförsäkring) och kommer även i framtiden 
att ansvara för att denna tecknas före varje VM resa.  
Utlägget för denna betalas tillbaks på plats till Janken. 

 
Kläder:  Det är viktigt för oss att profilera oss av flera skäl. Ett tak på 2500 

kr. sätts. Jarl-Örjan har tagit fram ett förslag som dessvärre inte 
kan återköpas i större omfattning.  Lars Englund skall vara 
ansvarig för organiseringen av detta eventuella förslag. Vi bollar 
med idéer till Lars. Lars nämner även olika förslag och 
tillvägagångssätt ang. sponsorer och kontakter med Svenska 
skidförbundet vilket man kommer att arbeta med inför nästa år, 
troligtvis i samarbete ned Åke, Ingvart, Robban och Jarl-Örjan.  

 
Gemensamt boende: Gemensamt boende diskuteras, lämplig mall eller system tas fram 

så att alla som vill delta skall kunna följa med. Robert tar fram 
stadgar från Riksidrottsförbundet och tar upp detta vid lämpligt 
tillfälle.  

 

Tid och plats för nästa möte blir förhoppningsvis vid nästa VM.  
Arrangör, tid och platts är ännu inte bestämt. 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet/sekreterare   Ordförande  
 
 
 
 
 
 Lennart Theander    Pietro Nilsson 

 


