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PROTOKOLL FRÅN ÅNSUÖTB MED BLEKINGE SKIDFORBUND

Datum: Onsdagen den12 ol<t2022 kl 19.00

Plats: Karlsniisgården

Niirvarande: Ett 25-tal skidintresserade varav 2 deltog via TEAMS. Vi giistades också av
Robin Isbring, låingdkonsulent region syd.
Anders Persson (ensam i valberedningen) kunde inte niirvara men han hade
skickat över ftirslag på personer till valen.

§ I ÅnsvrörETs öPPNANDE
Ordf Thomas Almqvist håilsade alla välkomna. Han inledde med en summering av säsongen
som gått och ftrklarade årsmötet öppnat.

§ 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRA}.ISKNING
Följande 5 av vära 9 ftireningar hade liimnat flrllmakt Gråinums IF skidor & löpning, OK.
Orion, OK Skogsfalken, Ronneby OK och Stigm?innen Karlshamns OK. Representation fanns
dessutom fran Karlskrona SOK och OK Vilse 87 (styrelseledamöter i BSF).

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTA
Uppgiord ftiredragningslista godkåindes.

§ 4 Ånsuorprs BEHöRrGA UTLYSANDE
Lars redogjorde {ör hur informationen och distributionen av handlingarna till årsmötet skett.
Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.

§ s vAL AV ORDF rÖn rrAÖrsr
Till ordf ftir mötet valdes Thomas Almqvist.

§ 6 VAL AV SEKR rÖn UÖrsr
Till sekr fiir mötet valdes Lars Svensson.

§ 7 VAL AV nÖSrp-qrnARE OCH ruSTERARE
Till röstråiknare och justerare att jåimte ordfiirare justera dagens protokoll valdes Cecilia
Rönnfiärd och Stefan Ulmestärl.

§ s VERKSAMIIETS-, FÖRVALTNINGS- OCH REVISIONSBEnÄrtprSsN
Thomas redogjorde fiir verksamhetsberättelsen, balans- och resultatr?ikningen. Årets resultat
blev plus 30 476 kr. Styrelsen ftireslår att 10 000 kr av dessa avsätts till snöfonden som efter
detta uppgår till 100 000 kr.
Revisom Bennie Torstensson hade liimnat revisionsberättelse diir han tillstyrker att årsmötet
faststiiller bokslutet samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
Beslutades att med godkåinnande Laggaverksamhetsberättelsen, ftirvaluringsberättelsen och
revisionsberäffelsen till handlingarna.

§ 9 ANSVARSFRIHET
Styrelsen beviljades fulI ansvarsfrihet ftir den tid som revisionen omfattar.
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§ 10 STYRELSENS FÖRSLAG
Styrelsen fra:nftirde ett fiirslag som bygger på ett beslut som togs vid styrelsemötet 29 a.ug
med alla klubbar inbjudna. Förslaget ska underlätta att besätta valberedningen med ftiljande
bemanning och ftirdelning:
2022 OK Vilse 87 (genom Anders Persson sammankallande), Ronneby OK och OK Orion.
2023 AK Skogsfalken, Karlskrona SOK (sammankallande), Stigmtinnen Karlshamns OK och
G*inums IF skidor & lirpning.
Nåista 2-års period upprepas sanrma val med motsvarande klubbar.
Årsmötet beslutade att antastyrelsens ftirslag. I efterhand måste stadgama revideras med
avseende på 3 Kap och 1 § Sammansättning.

§ 1l MOTTONER
Några motioner hade inte inkommit.

§ 12 vAL AV FORBLTNDSORDF
Til1 forbundsordf och tilIika styrelsens ordf på ett år omvaldes Thomas Almqvist.

§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Till styrelseledamöter på en tid av två år omvaldes Stig Nydahl, Karl-Olof Lexe och Torbjöm
Appelros. Eftersom Ingemar Ericsson pga av arbete på annan ort valt att låimna styrelsen ett år
ftir tidigt så blev det ett ffllnadsval på ett år. Här invaldes Maja Båickström, ung tjej fran
Ronneby OK.
(Under 2023 kvarctår Robert Hedman och Lars Svensson)

§ 14 VAL AV REVTSOROCH REVTSORSUPPLEANT
Tilltevisor omvaldesElermie Torstensson och som suppleant smvaldesBo-Staffan
Andersson.

§ 15 BUDGET /ERKSAMHETSPLAN 2022t2023
Thomas presenterade budget för 202212023Lik<t den som giillde ftir ftirra året. Budgeten
underbalanserar med -23 400 kr. Årsmötet godkiinde budgeten i befintligt skick.
Vi har gjort nagra ftiriindringar i verksarnhetsplanen. De flesta gäller att ansvaret ftir vissa
aktiviteter flyttats över från liingdkommitt6n tiIl stpelsen eftersom liingdkommiu6n lades
vilande i början av verksamhetsåret. Årsmötet godkåinde verksamhetsplanen i frarnlagt skick.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING
I och med att valberedningen valdes under § 10 Styrelsens ftirslag så kunde denna punkt utgå.

§ 17 AVSLUTNTNG
Thomas fr rklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

å"Å^ru**
Lars Svensson
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Efter avslutningen låimnade Thomas information om att Kalle Hellberg fran Pölders Sport
kommer till Karlsnäsgården onsdagen 23 nov kl 18:00. Alla skidåkare i Blekinge iir
viilkomna.
En inbjudan till skidläger i Sjusjöen i Norge 2 - 8 janhar kommit fran de skånska klubbarna
Håirlövs IF och Andrarums IF. För att hålla kosfiradema nere så kommer det att ansökas om
projektnedel ftir "ungdomar" 25 är och yngre. Mer info via Blekinge SF kommer till våra
klubbar.

Vid årsmötet ftirra året avgick Meta Steinbach Olsson fran kingdkommittdn. Då hon inte var
nåirvarande då så fick hon nu istiillet den utlovade boken och diplomet.

Dåirefter ftiljde prisutdelning av våra vandringspriser fiir båista insatser under årets Vasalopp.
Kravet iir att de tiivlar ftir en ftirening i Blekinge. Också i år gick priset i damklassen till Meta
Steinbach Olsson från Ronneby OK (19 inteckningar) och i herrklassen till Andreas Sunesson
OK Orion (2 inteckningar). Glädjande var båda vinnama nåirvarade och fick hyllningar på
plats.

Nu kom turen till Robin Isbring liingdkonsulent region syd och han informerade om bl a
utbildningstrappan och strategi T ow 2026.

Kvåillen avslutades med att vi kunde återga till att bjuda på smörgåstårta med dryck som
foljdes av kaffe och kaka.


