PROTOKOLL
fört vid Norrbottens Skidförbunds ordinarie årsmöte,
lördagen den 7 oktober 2017, Södra Sunderbyn
§ 1 Mötets öppnande
Vice ordföranden Staffan Syk förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 röster, fördelade enl. följande:
Luleå Gjutarens IF 2 röster, Kalix SK 2 röster, IFK Arvidsjaur Alpina 2
röster, Luleå Alpina Klubb 2 röster, Älvsby IF, Kalix Alpina, Sävast Ski
Team, Piteå Alpina.
§ 3 Föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.
§ 4 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet ansågs behörigt utlyst.
§ 5 Val av mötesordförande
Carl-Johan Olofsson, Arvidsjaur, valdes till årsmötets ordförande.
§ 6 Val av mötessekreterare
Staffan Syk, Luleå, valdes till årsmötets sekreterare.
§ 7 Val av protokolljusterare samt rösträknare
Krister Berglund och Johan Hedlund, valdes till rösträknare samt
protokolljusterare.
§ 8a) Behandling av verksamhetsberättelse 20165/2017
Verksamhetsberättelsen för sist förflutna verksamhetsår presenterades
av vice ordförande med hjälp av kommittéordförandena.
Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
8b) Behandling av förvaltningsberättelse 2016/2017
Förvaltningsberättelsen presenterades av kassören och lades med
godkännande till handlingarna.
8c) Behandling av revisionsberättelsen 2016/2017
Revisorernas berättelse gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§ 9 Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade NSF:s styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016/2017.
§ 10 Verksamhetsplan 2017/2018
Vice ordförande presenterade förslaget till verksamhetsplan. Årsmötet
beslutade att denna skall ligga till huvudsaklig grund för styrelsens
fortsatta arbete.

§ 11 Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 12 Val av NSF: s ordförande
Anders Furbeck valdes för ett år som ordförande i NSF och dess
styrelse.
§ 13 Val av styrelseledamöter
Till ledamot för 2 år omvaldes Staffan Syk
Till ledamot för 2 år omvaldes Maria Lindgren
Årsmötet gav styrelsen mandat att tillsammans med valberedningen
under verksamhetsåret utse person till den vakanta posten i styrelsen.
§ 14 Val av revisor samt revisorssuppleant
Till revisor, för en tid av ett år, omvaldes Kairi Pääsuke, Luleå.
Till revisorssuppleant omvaldes för samma tid Olle Juntti, Luleå.
§ 15 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Reidar Jönsson, Luleå (ordförande), Magnus
Olofsson, Luleå och Krister Vinsa, Kiruna.
§ 16 Val av representanter till SSF:s förbundsmöte
Årsmötet uppdrog till styrelsen att utse representanter till SSF:s
förbundsmöte.
§ 17 Val av representanter till NIF och SISU:s årsstämmor
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse representanter till NIF/SISU:s
årsstämma.
§ 18 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret 2016/2017
Kassören presenterade ett förslag på budget för verksamhetsåret.
Årsmötet beslutade att denna skall ligga till huvudsaklig grund för
styrelsens fortsatta arbete.
§ 19 Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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