
 
   

 

 

Protokoll 

Övre Norra Bilsportförbundet 

 
       Protokoll:   Årsmöte 2015 

       Datum:   den 21/2 -15 

       Tid:  1300 

       Plats:  Lycksele 
 
 

 

1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Roger Andersson öppnade mötet. 
 
2. Granskning av fullmakter och upprättande av röstlängd  
Johan Haraldsson granskade och upprättade röstlängd. 
12 av 33 föreningar närvarande. 64 av 94 röster närvarande. 
 
3. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts 
Kanslisten föredrog att årsmötet utlysts på Övre Norra Bilsportförbundets hemsida 11/1. 
Veckan därpå på SBFs hemsida. 
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna utlysningen 
 
4. Godkännande av föredragningslista 
Mötet delgavs att komma med synpunkter på föredragningslistan. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan. 
 
5. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet 
Föreslagna av valberedningen: 
Lilly Bäcklund(ordförande), Johan Haraldsson(sekreterare), Göran Ahlström och Mats 
Nordlander som justeringsmän 
 
Beslut: Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 
 
6. Val av två rösträknare 
Föreslagna, enligt ovan Göran Ahlström och Mats Nordlander 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att välja dessa som rösträknare. 
 
 
 



 

7. Behandling av förbundsstyrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse 
och bokslut  
 
Årsmötet delgavs tid att gå igenom verksamhetsberättelserna och bokslut. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelserna. 
 
8. Föredragning av revisorns berättelse  
 
Årsmötet delgavs revisionsberättelse. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa resultat, balansräkning samt revisionsberättelse. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen 
 
Årsmötet delgavs möjlighet att yttra sig 
Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 
 
10. Behandling av propositioner från SBF:s Bilstyrelse 
 
a) Propositioner angående stadgar 
Propositionerna delgavs mötet. Styrelsen yrkade bifall på propositionerna. 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla propositionerna. 
 
b) Motion angående SBF valberedning 
Årsmötet delgavs motion. Styrelsen yrkade bifall på motion. 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
c) Motion angående flaggreglemente 
Årsmötet delgavs motion. Styrelsen yrkade bifall på motion. 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
d) Motion angående träningsförsäkringar 
Årsmötet delgavs motion. Styrelsen yrkade avslag på motion. 
Beslut: Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
 
11. Behandling av motioner och förslag från distrikt och föreningar 
Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet för behandling 
 
12. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2015  
Årsmötet delgavs möjlighet att läsa genom arbetsplanen för verksamhetsåret 2015. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa arbetsplanen för 2014. 
 



 

 
13. Fastställande av årsavgift till förbundet för verksamhetsåret 2015 
 
Styrelsen föreslog oförändrad avgift, 5 kr/medlem. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna oförändrad medlemsavgift. 
 
 
14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015 
 
Årsmötet delgavs möjlighet att läsa genom budget för 2015. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2015. 
 
15. Val på ett år av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen 
( avgående: Roger Andersson, Umeå ) (valberedningens förslag ) 
 
Valberedningen föreslår omval på Roger Andersson. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar enhälligt att välja Roger Andersson som ordförande för ett år. 
 
16. Val av styrelseledamöter på två år ( avgående: Barbro Forsman Skellefteå, 
Johan Haraldsson Lycksele & Roger Frisk Övertorneå)  och fyllnadsval för Roger 
Öberg(valberedningens förslag ) 
Valberedningens förslag: 
Lars Åkerström, nyval 
Jan-Olov Renberg, fyllnadsval  
Johan Haraldsson, omval 
Benny Karlberg, nyval 
Barbro Forsman, fyllnadsval 
 
Beslut: Årsmötet enligt valberedningens förslag. 
 
17. Beslut om förbundssekretariatets säte 
Styrelsen föreslår Boden. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att Boden blir säte för förbundssekreteriatet. 
 
18. Val på ett år av minst en revisor och minst en revisorsuppleant 
Valberedningens förslag: 
Stefan Olsson, Ordinarie 
Hans Palmgren, Revisorssuppleant 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Stefan Olsson och Hans Palmgren. 
 
 
 




