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Plats:  Hällsbostugan 

Närvarande: Medlemmar (ca 27st) från klubben  

    

   

 Före årsmötesförhandlingarna 

- genomfördes utdelning av utmärkelser och priser (sådana priser som ej delats ut 

tidigare). Pristagarna redovisas i årsberättelsen.  

 

1.              Mötet öppnades och röstlängden fastställdes att omfatta de närvarande medlem-

marna. 

 

2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

 

3. Dagordningen fastställdes 

 

4. Till mötesordförande valdes Lars-Göran Sörqvist och till mötessekreterare Eva 

Elnerud  

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Leif Berg och Lars-Olov Andersson 

 

6. Styrelsens årsberättelse, som finns redovisad i Kärrleken nr 140 och på hemsidan, 

kommenterades av ordförande m fl och godkändes efter ha rättats/kompletterats 

enligt följande: 

-  Per Almgren har inte varit med i skogsgruppen under 2007. 

      

7. Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av föreningens kassör Hans Selander. 

Verksamheten under 2007 uppvisar ett ekonomiskt överskott. Klubbens tillgångar är 

betryggande. Kommentarer till resultatet återfinns i styrelsens årsberättelse avsnitt 

3.Ekonomi. 

8. Eftersom ingen av föreningens revisorer var närvarande föredrog mötesordförande 

Lars Göran revisionsberättelsen och föreslog därvid att upprättat bokslut skulle 

fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

Bokslutet för år 2007 fastställdes och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet  

 

9. Årsmötet beslutade att årsavgift för år 2008 blir oförändrad 

 

10. Förslag till verksamhetsplan för 2008 (VP 2008) har varit utlagd på klubbens hem-

sida.  

Föreningens ordförande föredrog verksamhetsplanen.  

Åsa undrade om klubben har någon annan tävling istället för 10-mila som prioriterad 

tävling under 2008. (t.ex. Jukkola) 

Svar: Nej. 

Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2008 

11. Föreningens kassör Hans Selander föredrog budgetplan för 2008 

 

Årsmötet fastställde budgetplan för år 2008. 

 

12. En motion har inkommit angående ”Kärrleken som bok” 
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Årsmötet ålägger styrelsen att hantera detta med Frida Lindgren (redaktör för 

Kärrleken) . 

 

13. Följande personer valdes som styrelseledamöter för en tid av ett år: 

 

Ordförande:  Gunnar Bergh  omval  

Kassör Hans Selander omval 

Ledamöter Jonas Lindgren omval 

 Åke Gatelid omval 

 Roland Bäcklin omval 

 BO Törnqvist nyval 

 Agneta Sörqvist nyval 

Suppleant Pelle Holm omval  

  

14. Till revisorer omvaldes Marita Berg och Jan-Erik Holm. Till revisorssuppleant om-

valdes Bengt Boström(tillfrågas i efterhand),   

 

15. Till valberedning inför årsmötet 2009 valdes Lars-Göran Sörqvist, Eva Elnerud och 

Daniel Lindgren. Lars-Göran Sörqvist valdes till sammankallande. 

 

16. 

 

a) 

 

 

 

Övriga frågor: 

 

Gunnar tog upp ett förslag till drogpolicy, som styrelsen utarbetat i enlighet med 

kommunens initiativ. 

Medlemmarna diskuterade innebörden av den föreslagna policyn. 

Årsmötet beslutade att anta drogpolicyn men påtalade följande förtydliganden:  

Inget intag av alkohol vid träning och tävling. 

Inget intag av alkohol i klubbdräkt/overall. 

Vid klubbens vår/höst fest kan alkohol förtäras men då inte kopplat till en träning. 

Sunt förnuft betonades liksom att policyn skall vara ett levande dokument som kan 

revideras vid behov av kommande årsmöten. 

 

17. Börje tackade BO för allt arbete han lagt ner under året för klubben 

 

Gunnar tackade för dagens träningstävling, Utterns soppa, alla medlemmars insatser 

under året. Därefter avslutade Lars-Göran årsmötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

Eva Elnerud 

 

Justeras 

 

 

 

Leif Berg   Lars-Olov Andersson 


