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PROTOKOLL FRÅN ÅNSUÖTP MED BLEKINGE SKIDFÖRBT]ND

Datum: Onsdagen den 13 okt202l kl 19.00

Plats: Karlsnäsgården

Närvarande: Ett 20-tal skidintresserade.

§ 1 ÅnsH,rörprs öPPNANDE
Ordf Thomas Almqvist hälsade alla välkomna. Han inledde med en summering av säsongen
som gått. En snörik vinter på vissa håll trots allt,47 cm uppmättes i Jämjö. Kylan infanns sig
också sä det producerades konstsnö på de platser som finns inom länet. Dock låg covid-19
över oss så några tävlingar kunde inte arrangeras. På Karlsnäs var förhållandena fina då GM
skulle gå men blev inställt. Träning bedrevs kontinuerligt i ungdomsklubbarna Ronneby OK
och Karlskrona SOK. Därefter förklarade Thomas årsmötet öppnat.

§ 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING
Följande 5 av vära 9 foreningar hade lämnat fullmakt: Gränums IF, Ronneby OK, Stigmännen
Karlshamns OK, Karlskrona SOK och OK Vilse 87. Representation fanns dessutom från OK
Orion (styrelseledamot i BSF).

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTA
Uppgj ord foredragningslista godkändes.

§ 4 ÅnsHaörprs BEHöRrGA urLysANDE
Lars redogjorde för hur informationen och distributionen av handlingama till årsmötet skett.
Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.

§ 5 VAL AV ORDF FÖR MÖTET
Till ordf för mötet valdes Thomas Almqvist.

§ 6 VAL AV SEKR FÖR MÖTET
Till sekr för mötet valdes Lars Svensson.

§ 7 VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH JUSTERINGSMÅN
Till rösträknare och justeringsmän att jämte ordfjustera dagens protokoll valdes Robert
Hedman och Hasse Appelros.

§ 8 VERKSAMHETS-, FÖRVALTNINGS- OCHREVISIONSBERÄTTELSEX
Thomas redogjorde för verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkningen. Årets resultat
blev plus 47 707 kr. Styrelsen foreslår alt25 000 kr av dessa avsätts till snöfonden som efter
detta uppgår till 90 000 kr.
Revisorn Bo-Staffan Andersson hade lämnat revisionsberättelse där han tillstyrker att
årsmötet fastställer bokslutet samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
Beslutades att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen, forvaltningsberättelsen och
revisionsberättelsen till handlin garna.

§ 9 ANSVARSFRIHET
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar.
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§ 10 STYRELSENS FÖRSLAG
Några forslag från styrelsen forelåg inte.

§ 11 MOTTONER
Några motioner hade inte inkommit.

§ 12 VAL AV FÖRBLNDSORDF
Till förbundsordf och tillika styrelsens ordf på ett år omvaldes Thomas Almqvist.

§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Till styrelseledamöter på en tid av två år omvaldes Lars Svensson samt nyvaldes Ingemar
Ericsson och Robert Hedman.
(Under 2022kvarstår Stig Nydahl, Karl-Olof Lexe och Torbjörn Appelros)

§ 14 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT
Till revisor nlvaldes Bennie Torstensson och som suppleant nyvaldes Bo-Staffan Andersson.
De valda bytte således plats.

§ 15 BUDGET/VERKSAMHETSPLAN 2021t2022
Thomas berättade att styrelsen föreslår att använda samma budget för 202112022 somför
förra året, med några smärre förändringar. Budgeten underbalanserar med - 28 000 kr.
Årsmötet godkände budgeten i befintligt skick.
Vi har gjort några förändringar i verksamhetsplanen. Vi har tagit bort fluorförbudet i vallor
eftersom FIS skjutit detta på framtiden. Det blir inte någon Vasaloppsresa via vårt forbund så
detta iir också borttaget. Årsmötet godkande verksamhetsplanen i framlagt skick.

§ 16 VAL AV VALBEREDNNG
I valberedningen har det under året varit två vakanser. Anders Persson meddelade att har går
med på omval men vill inte vara ansvarig. Ingen annan närvarande var villig att ingå i
valberedningen varvid styrelsen fick uppgiften att forsöka lösa vakanserna.

§ 17 AVSLUTNTNG
Thomas förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Justeras
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I år var det inte aktuellt med att dela ut någon inteckning i våra vandringspriser i Vasaloppet.

Däremot fanns det några som valt att liimna uppdragen i Blekinge SF. Av dessa var det endast
Bengt Åke Svensson som var niirvarande. Han fick av Thomas ta emot boken Blekinge av
Björn Gidstam samt vårt diplom för 6 års arbete i styrelsen.
Övriga tre kommer attfämotsvarande vid ett senare tillftille. De är:
Lars Johansson som varit i styrelsen i 12 är och även ett antal ar i LRK.
Meta Steinbach Olsson som varit med i LRK sedan 2004 och således varit med i 17 ått.
Bo Staffan Andersson som varit revisor sedan 2005 och tägra år i rullskidkommittön.

Kvällen avslutades med att vi bjöd på en landgang (lyx-version) med dryck som ftiljdes av
kaffe och kaka.


