Protokoll
Fört vid Svenska Vattenskidförbundets årsmöte den 16 mars 2002 kl.13.00 på Scandic
Hotel Järva Krog i Solna
Förbundsordförande Marita Ljungdell hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
Beslöts fastställande av följande röstlängd:
Sydsvenska Vattenskidförbundet
Per Törnkvist

13 röster

Västsvenska Vattenskidförbundet
Ingemar Karlsson

18 röster

Östsvenska Vattenskidförbundet
Sara Forsgren

17 röster

Mellansvenska Vattenskidförbundet
Per Vilén

14 röster

Nordsvenska Vattenskidförbundet
Urban Lyxell

14 röster

Totalt 76 röster
Mötet ajournerades efter denna punkt för parentation.
Därefter delades utmärkelsen Stor Flicka ut till Ulrika Alsén Fimmerstad.
Årsmötesförhandlingarna återupptogs sedan.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Mötet valde enhälligt Walther Jansson till årsmötesordförande.
§ 3 Val av sekreterare för mötet
Mötet valde enhälligt Kajsa Andersson till årsmötessekreterare.
§ 4 Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
erforderligt antal rösträknare.
Mötet valde enhälligt Per Törnkvist och Urban Lyxell att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokollet samt att desamma även valdes till rösträknare.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning.
Mötet beslöt enhälligt godkänna mötets utlysning.

§ 6 Fastställande av föredragningslista för mötet
Mötet beslöt enhälligt godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 7 Behandling av verksamhets-och förvaltningsberättelser.
a. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes enhälligt med några redaktionella
ändringar.
b. b. Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes.
c. c. Revisorernas berättelse fanns ej till hands på grund av tidsbrist.
Sven Svensson gick i god för att revisorerna godkänt bokslutet. Den påskrivna
revisionsberättelsen erhålls så snart bokslutet är underskrivet av hela styrelsen.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet beslöt enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
underskriven revisionsberättelse skall bifogas årsmötesprotokollet.
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och motioner som insänts i laga ordning.
Förslag rörande Vattenskidnytts framtid.(bilaga 1) Årsmötet beslutade enligt styrelsens
förslag. Varje distrikt uppdrogs att utse en representant. Meddelas Dennis Konstanzer senast
15 april.
Motion rörande domararvoden (bilaga 2). Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 10 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
Föreliggande verksamhetsplan godkändes med följande ändringar:
Vattenskidans dag är den 23/6.
De två sista raderna under rubriken ungdom ströks.
Resultatet i budgeten korrigerades till 22 000:- Årsmötet önskade till nästa år en uppställning
med föregående års budget och utfall samt kommande års budget.
Mötet beslöt enhälligt att föreningarnas årsavgift till förbundet skall vara 2000 kronor, nya
klubbar skall betala en anslutningsavgift på 1000 kronor för verksamhetsåret 2003.
§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år.
Mötet valde enhälligt Gunnar Bergström till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande
för en tid av ett år.
§ 12 Val av ledamöter och val av suppleanter till förbundsstyrelsen
a) Val av 3 ledamöter på två år till förbundsstyrelsen.
Mötet valde enhälligt Bertil Eek (omval), Walther Jansson (ny) och Tommy Efverström (ny)
till ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Kvarstående ledamöter: Maria Johnsson, Stefan Lund, Anders Francke.
b) Val av tre styrelsesuppleanter, med bestämd turordning för en tid av ett år.

Mötet valde enhälligt enligt följande: 1.Lars Öholm, 2 .Marita Ljungdell, 3. Per Vilén
§ 13 Val av revisor och en revisorsuppleant
Mötet valde enhälligt Christer Forsberg till revisor för en tid av ett år.
Mötet valde enhälligt Karin Söderbäck till revisorsuppleant för en tid av ett år.
§ 14 Val av ordförande och fyra ledamöter, (en från varje distrikt) i valberedningen för
en tid av ett år.
Mötet valde enhälligt Urban Lyxell (nord) till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
Till ledamöter valde mötet enhälligt: Sven Svensson (syd), Ingemar Karlsson (väst), Sara
Forsgren (öst) och Bo Sjöström (mellan) för en tid av ett år.
§ 15 Val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter.
Mötet beslöt att styrelsen utser ombud.
Årsmötesordförande Walther Jansson överlämnade ordförandeklubban till
förbundsordförande Gunnar Bergström. Marita Ljungdell avtackades som förbundsordförande
av nytillträdda förbundsordförande Gunnar Bergström.
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