Svenska Vattenskidförbundet

Protokoll
Fört vid Svenska Vattenskidförbundets årsmöte den 20 mars 2004 på Scandic Hotell
Järva Krog.
Förbundsordförande Gunnar Bergström 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.
Mötet beslöt att fastställa följande röstlängd:
Sydsvenska Vattenskidförbundet
Bo Lindén

12 röster

Västsvenska Vattenskidförbundet
Frida Broström

18 röster

Östsvenska Vattenskidförbundet
Björn Garplind (8 röster)
Tomas Pellijeff (9 röster)

17 röster

Mellansvenska Vattenskidförbundet
Eric Marberg

13 röster

Nordsvenska Vattenskidförbundet
Carl Henrik Jonsson (12 röster)

12 röster

Totalt 72 röster
Mötet ajournerades efter denna punkt för parentation för avlidne hedersledamoten Christer
Widing. Därefter utdelades utmärkelser.
Årets Komet tilldelades Daniel Efverström Gävle VSK som vunnit 7 USM guld på två
säsonger.
Årets Bragd tilldelades Johannes Engberg Hofors BVSK för 1 Guld och 1 Silver vid VM för
funktionshindrade.
Utmärkelsen Stor Flicka tilldelades Caroline Jansson, Lida VSK.
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 Tobias Persson och Dennis Konstanzer till rösträknare, och att jämte
mötesordförande justera årsmötesprotokollet.
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§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning.
Mötet beslöt enhälligt godkänna mötets utlysning som skett i enlighet med förbundets stadgar.
§ 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 följande redaktionella
ändringar: sidan 6 JSM Barfota stryks, sidan 13 Karin Åhlén tävlade för Svea WF.
(Bilaga 1)
b. Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes enhälligt.
c. Revisorernas berättelse föredrogs.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet beslöt enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och motioner som insänts i laga ordning.
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Styrelsen föreslog årsmötet att välja in Bengt Kavmark som hedersledamot i
förbundsstyrelsen. Årsmötet valde enhälligt Bengt Kavmark till hedersledamot i
förbundsstyrelsen.
§ 10 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod, samt fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
Gunnar Bergström meddelade att förbundsstyrelsen inte utformat någon verksamhetsplan utan
avsåg att överlåta det till den nya styrelsen. Årsmötet godkände det med uppmaning till den
nya styrelsen att i verksamhetsplanen uppmärksamma de synpunkter som framkommit på
distriktskonferensen hösten 2003 samt de synpunkter som framkommit under dagens
distriktskonferens.
Den ekonomiska planen presenterades och godkändes med förändringen att posten
Elitsatsning stryks och summan placeras under Övrigt. (Bilaga 2)
Mötet beslöt enhälligt att föreningarnas årsavgift till förbundet skall vara 2000 kronor, nya
klubbar skall betala en anslutningsavgift på 1000 kronor för verksamhetsåret 2005.
§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år.
Mötet valde enhälligt Per-Otto Waern 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), Tommy Efverström (omval) och Gunnar Hagäng
(nyval) till ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Kvarstående ledamöter: Anders Johansson, Maria Johnsson och Stefan Lund.
b) Val av tre styrelsesuppleanter, med bestämd turordning för en tid av ett år.
Mötet valde enhälligt enligt följande: 1. Caroline Jansson, 2 . Per Vilén, 3. Per-Anders
Svensson
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§ 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: Bo Lindén (syd), Ingemar Karlsson (väst), Tomas
Pellijeff (öst) och Eric Marberg (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 Per-Otto Waern som avslutade årsmötet och avtackade Gunnar
Bergström och Walther Jansson.
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