Årsmötesprotokoll för Sveriges Backhoppar Veteraner 2008-02-25, Taivalkoski, Finland
IMC XIV
Närvarande: Pietro, Kauko, Olle, Janken, Lars, Reino, Berit, Karin, Åke, Ingvart och
Robban.
§ 1 Pietro förklarade det 14e årsmötet öppnat och hälsade alla hjärtligt välkomna.
Pietro valdes till ordförande för mötet och Robban till sekreterare, Årsmötet godkände
den förelagda dagordningen samt förgående årsmötesprotokoll.
§ 2 Pietro gav ordet till föreningens Valberedning som redogjorde för
Valberedningens rapport.
Årsmötet valde följande styrelse samt föreningsrepresentanter;
Styrelse:
Ordförande Pietro: (1år).
Vice Ordförande: Kauko (2år).
Kassör Dick: (1år).
Sekreterare Robban: (2år).
Revisor Veijo: (1år).
IMC representanter: Pietro och Lars.
Föreningens försäkringsansvarige: Janken.
Valberedning: Kauko och Robban, Robban sammankallande.
§ 3 Då kassören inte var närvarande gick Pietro igenom räkenskaperna och
medlemsförteckningen, inventarieförteckningen samt föreningens resultat och
balansräkning.
Lars redogjorde, i egenskap av föreningens revisor, för revisionsrapporten. Årsmötet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Pietro och Dick gavs i uppdrag att se över det fördelaktigaste sättet att hantera
föreningens medel samt att flytta föreningens tillgångar dit.
Pietro gavs i uppdrag att tillsammans med Dick förbättra resultat och balans
redovisningen till kommande årsmötet med hjälp av en bokslutsmall som Robban
tillhandahåller. Dick gavs i uppdrag att betala ut 2500 kronor till föreningens
webmaster för kostnader av datorinköp.
§ 4 Medlemsavgiften fastställdes till 250 kronor.
§ 5 Robert och Pietro föredrog förslaget på föreningsstadgar som Robert tagit fram
med underlag från Riksidrotts Förbundets stadgemall och anpassat till Sveriges
Backhoppar Veteraner i samråd med Pietro. Årsmötet godkände det förelagda
förslaget på föreningsstadgar med smärre justeringar.
Det gavs i uppdrag åt Pietro och Robert att korrigera de föreslagna stadgarna enligt
årsmötets revidering.
§ 6 Årsmötet beslutade att Sveriges Backhoppar Veteraner skall söka medlemskap i
Svenska Skidförbundet. Årsmötet gav i uppdrag åt Pietro att ombesörja detta.
§ 7 Årsmötet utsåg Berit och Karin till lagledare för veckan samt fastställde laget för

den för året nya tävlingsformen Nordisk Kombination, sprint i lag; Åke, Kauko,
Robban samt Lars.
§ 8 Pietro redogjorde för en dom från Riksidrottsnämnden (RIN) samt för de gåvor
som han köpt till arrangören. Årsmötet beslutade att ge Janken och Pietro ansvaret
för inköp av; 50st. T-tröjor samt 25st. långärmade polotröjor med brodyr till
föreningen samt undersöka frågan om tävlingsdräkt och föreningsjacka.
§ 9 Pietro förklarade årsmötet för avslutat.
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