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Svenska Vattenskidförbundet
Protokoll
Fört vid SvenskaVattenskidförbundets årsmöte den 9 mars 2003 på Bosön.
Förbundsordförande
GunnarBergströmhälsadealla närvarandevälkomna och öppnade
mötet.
§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd rör mötet på
grundval av den av rörbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
Mötet beslötatt fastställaföljanderöstlängd:
Sydsvenska
Vattenskidförbundet
Bo Linden

12 röster

VästsvenskaVattenskidförbundet
IngemarKarlsson

19 röster

ÖstsvenskaVattenskidf6rbundet
DennisKonstanzer(8 röster)
TomasPellijeff(8 röster)

16 röster

MellansvenskaVattenskidförbundet
PerViten

13 röster

NordsvenskaVattenskidförbundet
Urban Lyxen (4 röster)
PeterForsmark(4 röster)
Carl Henrik Jonsson(3 röster)

11röster

Totalt 71 röster
Mötet ajourneradesefter dennapunkt för parentationför avlidneKnut Hauge.
Årsmötesförhandlingarna
återupptogssedan.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Mötet valde enhälligt Walther Janssontill årsmötesordförande.

,00"

§ 3 Val av sekreterare rör mötet
Mötet valdeenhälligt Kajsa Anderssontill årsmötessekreterare.
§ 4 Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
erforderligt antal rösträknare.
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Svenska Vattenskidförbundet
Mötet valde enhälligt IngemarKarlssonoch Urban Lyxen till rösträknare,och attjämte
mötesordförande
justera årsmötesprotokollet.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning.
Mötet beslötenhälligt godkännamötetsutlysning.

§ 6 Fastställandeav föredragningslista för mötet
Mötet beslötenhälligt godkännaden föreslagnadagordningen.
§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
3. Verksamhetsberättelsen
föredrogsoch godkändesenhälligt efter redaktionella
ändringar.
b. Förvaltningsberättelsen
föredrogsoch godkändesenhälligt.
c. Revisorernasberättelseföredrogs.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsensförvaltning.
Mötet beslötenhälligt bevilja styrelsenansvarsfrihetfOrdet gångnaverksamhetsåret.
§ 9 Behandling av styrelsensförslag och motioner som insänts i laga ordning.
Fyra motionerhar inkommit till årsmötetfrån ÖstsvenskaVattenskidforbundet.(bilagal)
Styrelsensföreslogårsmötetavslagpå samtligafyra motioner.
Årsmötetbeslöt enligt styrelsensförslag.
§ 10 Behandling av iörslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod,samt fastställande av iöreningamas årsavgift till iörbundet.
Styrelsensverksamhetsplan
med ekonomiskplan presenterades
och godkändes.(Bilaga 2)
Mötet beslötenhälligt att föreningarnasårsavgifttill förhundetskall vara 2000 kronor, nya
klubbar skall betalaen anslutningsavgiftpå 1000kronor f6r verksamhetsåret
2004.
§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år.
Mötet valde enhälligt GwmarBergströmtill förbundsordförande
tillika styrelsensordförande
för entid av ett år.
§ 12 Val av ledamöter och val av suppleanter till förbundsstyrelsen
a) Val av 3 ledamöterpå två år till förbundsstyrelsen.
Mötet valde enhälligt StefanLund (omval), Maria Johnsson(omval) och AndersJohansson
(nyval) ti1lledamöteri förbundsstyrelsenför en tid av två år.
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Svenska Vattenskidf6rbundet
Kvarståendeledamöter:Walther Jansson,Bertil Eek, To:mmy Efverström.
b) Val av tre styrelsesuppleanter,
medbestämdturordningför en tid av ett år.
Mötet valdeenhälligt enligt följande: 1. Lars Öholm, 2. Per Viten, 3. Per-AndersSvensson

§ 13Val av revisoroch en revisorsuppleant
Mötet valde enhälligt ChristerForsbergtill revisor för en tid av ett år.
Mötet valdeenhälligt Karin Söderbäcktill revisorsuppleantför en tid av ett år.
§ 14 Val av ordiörande och fyra ledamöter (en från varje distrikt) i valberedningen för

entid av ett år.
Mötet valde enhälligt Urban Lyxen (nord) till ordförandei valberedningenför en tid av ett år.
Till ledamötervalde mötet enhälligt: SvenSvensson(syd), IngemarKarlsson(väst),Tomas
Pellijeff (öst) och SandraLarsson(mellan) för en tid av ett år.
§ 15 Val av ombud til] RF-stämman och erforderligt antal suppleanter.

Mötet beslötatt styrelsenutser ombud.
Årsmötesordf6rande
Walther Janssonöverlämnadeordfdrandeklubbantill
fdrbundsordfdrande
GunnarBergström.
Vid protokollet
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KajsaAndersson
Generalsekreterare
Justeras:
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Walther Jansson
ordförande

Bilagor:
1.
2.
3.

Motioner från ÖstsvenskaVattenskidförbundet
Styrelsensverksamhetsplan
med ekonomiskplan
Deltagarlista

. .i .

