
 

 

 

   

 

 

 
 
 
§1 Öppnande 
 
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
 årsmötets protokoll. 
 
§6 Genomgång av kommittéernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt
 resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 
 
§7 Genomgång av revisorernas berättelse över styrelsens och klubbens 
 ekonomiska räkenskaper och förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 
 
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
§9 Till styrelsen i god tid före årsmötet inkomna förslag. 
 
§10 Genomgång och fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande 
 verksamhetsår 2023. 
 
§11 Val (förslag till val/omval inom parentes) 
 
        a)  Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande 1 år (Thomas Ericson) 
 
        b)  Föreningens sekreterare 2 år (Åsa Kindlundh från Kvarnstugekommittén) 
 
        c)  Styrelseledamot 2 år (Stefan Carlsson från tränings- och motionskommittén 

och kartkommittén) 
 
        d) Styrelseledamot 2 år (Maths Östberg från kartkommittén och tränings- och 

motionskommittén) 
 
        e) Styrelseledamot 2 år (Marita Östberg från funktionärskommittén och 

Nabbastugekommittén) 
 
         
  

DAGORDNING för Alfta-Ösa OK:s 
årsmöte 

Kvarnstugan den 26 feb. 2023 kl 18.00 
 



Styrelsens övriga ledamöter som har ett år kvar: 
  
 Monika Östberg, kassör och från ungdomskommittén 
 Magnus Unborg, från ungdomskommittén 

Helena Bånga, från informationskommittén 
Peter Karsbo, ordförande HOF  
Mattias Wikström, från tränings- och motionskommittén och kartkommittén 

 Ständig hedersledamot: John Berglund 
 
           f)  Suppleanter 1 år 1 st (Kaj Hoof) 
 
           g) Revisorer 1 år 2 st(Håkan Sturesson och Karl-Erik Jonsson) 
 Suppleant 1 år 1 st (Lars Engström) 
 
           h) En ledamot i valberedningen för en tid av 3 år (nuvarande kommitté Joakim 

Larsson, Thomas Ericson och Heidi Kaislaniemi) 
 
           i)  Representant till HOF:s årsmöte  
 
           j)  Klippboksansvarig 1 år (Sven-Eric Carlsson) 
 
           k) Digital klippboksansvarig 1 år (Informationskommittén) 
 
           l)  Bidragsansvariga 1 år 2 st (Kaj Hoof med ansvarsområde mot kommun och 

Helena Bånga med ansvar för LOK-stöd och SISU) 
 
           m)  Märkesansvarig 1 år (ungdomskom. ansvarar för ungdomars märken, övriga 

berättigade beställer själva. 
 
           n)  Klädansvariga 1 år 2 st (Marita Östberg ol-kläder, Robert Ladänges skido-

kläder) 
 
           o) Materialansvariga 1 år 2 st (Jonas Nyholm med ansvar för sportident och IT-

material och Kaj Hoof med ansvar för material för tävlingsarrangemang) 
 
           p)  Medlemsmatrikelansvarig 1 år (Helena Bånga) 
 
           q)  Surströmmingsansvariga 1 år 2 st (Karl-Erik Lind och Matilda Englund) 
 
           r)  Bingolottoansvarig 1 år (Lennart Alfredsson) 
 
§12 Övriga frågor 

• Information om Ösaträffen 2023 

• Information om Alfta Camping 

• Information om Hittaut 
 
§13 Avslutning ev. med fika 


