Protokoll från Svenska Isseglarförbundets
årsmöte 21 oktober 2006 på m/s Cinderella

1.

Årsmötets öppnande
Förbundsordförande Mats Åkerblad öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Efter upprop och fullmaktsgranskning beslutade årsmötet att fastställa framfört förslag till röstlängd
för årsmötet. 30 föreningar var representerade varav 27 befanns vara röstberättigade.

3.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigen utlyst.

4.

Fastställande av föredragningslista för mötet
Årsmötet faställde utsänd föredragningslista.

5.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs på förslag av mötet Mats Åkerblad.

6.

Val av mötessekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes på förslag av mötet Lars Hansell.

7.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Till protokolljusterare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet samt rösträknare
valdes Rolf Clifford och Mikael Brandt.

8.

Behandling av årsredovisning för Svenska Isseglarförbundets
verksamhetsåret 1/7 2005 – 30/6 2006
Ordf. Mats Åkerblad informerade i stort om verksamhetsåret 2005/2006.
Mötet gick sedan igenom verksamhetsberättelse samt årsredovisning sida för sida. Mötet
informerades om att Östra distriktet genomfört DM och att förbundet erhållit bidrag till
Fiskebodaprojektet från EU och kommunerna i Katrineholm och Vingåker.
Därefter beslutade årsmötet
att lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2005/2006 med godkännande till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga revisorernas berättelse för verksamhetsåret 1/7 2005 – 30/6 2006 till handlingarna.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltning under verksamhetsåret 2005/2006.

11.

Behandling av förslag till ny organisation och stadgar för Svenska Isseglarförbundet
Ordf. Mats Åkerblad presenterade framtaget förslag samt informerade hur arbetet med framtagande
av förslaget genomförts. Betr stadgarna så framfördes att tidpunkter för olika aktiviteter behöver ses
över och betr organisationen att en kommittee för skridskosegling är mer ändamåklsenlig än ett
klassförbund.
Årsmötet beslutade därefter
att uppdra åt styrelsen att se över tidpunkter och att enhälligt antaga framlagt förslag på Svenska
Isseglarförbundet nya stadgar
att anta förslag till ny organisation med tillägg att en kommittee för skridskosegling tillsätts

12.

Behandling av motioner från föreningarna
Årsmötet noterade att inga motioner inkommit.
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13.

Behandling av förslag från förbundsstyrelsen
Inga speciella förslag förelåg.

14.

Behandling av verksamhetsplan och budgetförslag för verksamhetsåret 2006/2007
Hans Adolfsson informerade om två budgetalternativ avseende 2006/07. Efter den ekonomiska
informationen koncentrerades diskussionen framför allt till kostnader och alternativa lösningar för
framtagning av förbundstidningen Issegling.

15.

Fastställande av årsavgift för föreningar anslutna till Svenska Isseglarförbundet
Årsmötet beslutade
att fastställa årsavgiften till 500 kronor för verksamhetsåret 2006/2007.

16.

Fastställande av budget för det påbörjade räkenskapsåret.
Årsmötet beslutade
att fastställa budget enl alt 1 för räkenskapsåret 2006/2007

17.

Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande
Årsmötet beslutade
att omvälja Mats Åkerblad till förbundsordförande tillika styrelsens
ordförande i ett år.

18.

Val på två år av tre ledamöter i förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutade
att välja Vivi-Anne Karlsson, Jenny Back och Lars Wall till styrelseledamöter på två år.

19.

Val på ett år av två till fyra ledamöter i förbundsstyrelsen
Årsmötet beslutade
att välja Dag Eriksson, Tomas Forsman och Sture Nyholm på ett år.

20.

Val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant
Årsmötet beslutade
att utse auktoriserade revisorn Mats Brunstedt och personlig ersättare till revisor resp revisorsuppleant
på ett år.

21.

Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen
Årsmötet beslutade
att som ordförande i valberedningen välja Mikael Brandt och som övriga ledamöter i valberedningen
välja Thea Andersson samt Jan Fagerberg. Samtliga på ett år.

22.

Beslut om val av ombud och ersättare till Riksidrottsmötet
Årsmötet beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att utse ordinarie ombud samt ersättare
till kommande Riksidrottmöte den 11-13 maj 2007.

23.

Övriga frågor
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse en kommittee för skridskosegling. Som ordförande föreslogs
Tomas Forsman , ledamöter Klas Andersson, Rolf Svenninge, Dick Tillberg, Mikael F lodström, Lars
Fromell samt Sture Nyholm

24.

Mötets avslutande
Ordförande Mats Åkerblad tackade samtliga för ett mycket trevligt och innehållsrikt årsmöte samt
uttryckte positiva förväntningar på kommande verksamhetsår.
Därefter avslutade årsmötet.
(Kopia av årsmötesprotokollet och förteckning över deltagande föreningsombud kan erhållas från kansliet. Epost info@issegling.se )

