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PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016
DALARNAS SKIDFÖRBUND
(Organisationsnummer 883201-2333)
§§

1–15

Tid:

2018-09-26

Plats:

DSF Kansli, Kvarnberget, Falun

Närvarande:
Styrelsen:

Beslutande
ombud:
Övriga:

Ann-Kristin Kjellberg, ordförande
Kjell Grundström
Leif Olsson
Alexander Norling
Helena Steffansson Carlsson

9 stycken, enligt § 1.
Torbjörn Sunesson
Anders Strömberg
Daniel Andersson
Sören Calleberg
Carola Landmark Jonestål
Thomas Ekhammer
Erika Lundberg
Mårten Sahlin
Yvonne Wiberg
Jonas Almgren
Gösta Lindqvist
Bengt-Ove Dahlqvist
Anders Garfvé
Pirjo Gustafsson
Anders Dalestedt
Minna Sunesson
Marie Sandberg-Nilsson

Sellnäs IF
IFK Borlänge Alpin
IFK Borlänge Alpin
Sälens IF
Sälens IF
Korsnäs IF Skidor
Korsnäs IF Skidor
Falu IK Skidor
Domnarvets GOIF
IFK Mora SK
Valberedningen
Valberedningen
LK
LK
AK
Kansli
Kansli

Vid protokollet: ...........................................
Pirjo Gustafsson
Justeras:

............................................

................................................
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Årsmötets inledning
Ann-Kristin Kjellberg hälsar välkommen.
Snörik vinter, nästa för mycket vissa ställen, En vinter vi minns vi med glädje.
Starkt distrikt med fantastiska ledare och föräldrar. Vi är förebild för många i
landet. Styrelsen känner att vi har haft ganska lugnt år.
Men vi det att vi ha rutmaningar. Utbildning, kommuner, få ungdomar att fortsätta, attraktiva tävlingar, konstsnöanläggningar och arrangemang,
Samhällsnytta
Egen verksamhet, Aktiva kommittéer och bra styrelse.
OS och Dalahäst utdelningar
Marie som har jobbat 15 går vidare till nya utmaningar.
DSF är tacksam för hennes insatser och tiden hos oss.
Vi är ett av får distrikt som har kansli på heltid.
Eva Lignell Dalarnas Idrottsförbund och SiSU informerar.
SiSU är stödorganisation till föreningar/klubbar.
Svensk idrott – var är vi på väg? Vad vill vi?
9/10 av barn och ungdom är någon gång under uppväxten varit med en idrottsförening
3,1 milj. medlemmar, Ca 650 00 ideella ledare, 200 000 föreningar, 71 specialidrottsförbund
Elvaårs ålder är vi som flest – det talas om elvaårspuckel. Underlag till det fårs
bl.a. från LOK stödet. En mindre puckel kommer 45 års ålder.
Varför slutar många så tidigt?
Väldigt många börjar tidigt och man börjar specialisera tidigt. Barn tröttnar och
det blir även allvarligt.
Strategi 2025 – Svensk idrott - världens bästa!
En ny syn på träning och tävling
- Inkluderande idrott för alla (nyanlända)
- Jämställd för en framgångsrik idrott (35 kvinnor/65 män i styrelser)
- Den moderna föreningen engagerar (Glädje, rörelse, delaktighet, tider som
passar, attraktiva miljöer)
- Ett stärkt ledarskap (alla ideella ledare, som behöver utbildning)
Erbjuda verksamhet för alla nivåer, ambitioner både motion och elit
Falun/Mora/Smedjebacken
Anci Wadman är skidornas egen konsulent
LOK stödet, Idrottslyftet, Inkludering, (alla som står utanför idrotten),
Folkbildning
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Problemet är få föreningar att känna till att det.
Det är administration/ besvär att söka och redovisa.
Inom skidor finns också en del att göra. Dock jobbas med frågorna.
Carola Landmark Jonastål
2019 World Champs i Kläppen The 7th -13th of April (Freeski och Snowboard)
Första gången vi får anordna
2019 – Kvaltävling för junior-OS
Domare dömer genom TV -skärmar
7/4 -8/4 kval, 9/4 och 11-12 /4 semi, 13 april finaler

Årsmötesförhandlingar
§1

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet
DSF ordförande Ann-Kristin Kjellberg öppnade mötet.
Efter upprop och fullmaktsgranskning beslutade årsmötet fastställa följande röstlängd för mötet:
Torbjörn Sunesson
Sellnäs IF
Anders Strömberg
IFK Borlänge Alpin
Daniel Andersson
IFK Borlänge Alpin
Sören Calleberg
Sälens IF
Carola Landmark Jonestål Sälens IF
Thomas Ekhammer
Korsnäs IF Skidor
Erika Lundberg
Korsnäs IF Skidor
Mårten Sahlin Falu IK Skidor
Yvonne Wiberg
Domnarvets GOIF
Jonas Almgren
IFK Mora SK
Gösta Lindqvist
Valberedningen
Bengt-Ove Dahlqvist
Valberedningen
Anders Garfvé
LK
Pirjo Gustafsson
LK
Anders Dalestedt
AK
Minna Sunesson
Kansli
Marie Sandberg-Nilsson Kansli

§2

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan för årsmötet fastställdes.

§3

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att mötet är behörigen utlyst.
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§4

Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Anders Dalestedt till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet valde Pirjo Gustafsson till sekreterare för mötet.

§6

Val av två protokollsjusterare och rösträknare
Årsmötet valde Jonas Almgren och Mårten Sahlin till protokollsjusterare
tillika rösträknare.

§7

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
a) DSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2017 – 30 juni
2018, sidorna 6 – 11 i Verksamhetsberättelse 2017-2018, föredrogs av
Leif Olsson. Tillfälle gavs till frågor och kommentarer.

Alpina kommittèn;
Tränarutbildningar gratis
Fantastisk vinter och fantastisk sommar. Ingen glaciaråkning, utan åkning
i hallarna, Hallarna är framtiden.
Idre har sparat snö och det kan nyttjas mera
Dalakortet - vill flytta korten till de åkare som har större nytta av dem.
Det är få åkare som söker skidgymnasiet, platser finns.
DSF verksamhet fungerar. Vi måste vara rädda om vår föreningsstuktur,
inte låta kommersiella krafter influera.
Miljöprofil/vi åker mycket bil. Värdegrundsarbete.
Karin Mattson är bra namn som till SSF.
VM stora arrangemanget i år och sedan Svealandsfinalen
Längd kommittén:
Lyckat år, mycket snö, bra förhållande, mycket deltagare.
Arena är viktig. Arbetar för att få in någon i kommittén som ta arenafrågor.
SSF får in en sådan till så kan underlätta.
Bra lägerverksamhet och föreläsare. Ungdom och junior är vi starka.
Nytt: ICA öppnas delvis och för att delta måste man vara med i 1/3 av tävlingar i länet. Och att kvala till i Folksam ska man har deltagit i hälften av
tävlingar i länet.
Utbildningar – väldigt många får utbildningar.
Backe:
Verksamheten lever
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b) DSF-styrelsens ekonomiska redovisning för samma tid i form av balansräkning, resultaträkning samt kommittéernas resultaträkningar (alpint
och längd), sidorna 14 – 17 i Verksamhetsberättelsen 2017-2018, föredrogs av Leif Olsson. Tillfälle gavs till frågor.
De nämnda sidorna i Verksamhetsberättelsen, inkluderande den ekonomiska redovisningen, godkändes av årsmötet.
c) Revisorernas berättelse för samma tid, sidan 18 i Verksamhetsberättelse 2017-2018, föredrogs av mötesordföranden.

§8

Ansvarsfrihet för DSF-styrelsens förvaltning
Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för
den tid som revisionen omfattat.

§9

Behandling av motioner samt styrelsen förslag
Inga inkomna motioner fanns att behandla.
Inga förslag från styrelsen fanns att behandla.

§ 10

Behandling av förslag till DSF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan
samt fastställande av årsavgift till DSF
Alpina kommitténs och Längdkommitténs verksamhetsplaner 2018/2019
delades ut på mötet samt föredrogs av Anders Nordell (AK) respektive Anders Garfvé (LK).
Kassören Leif Olsson föredrog den ekonomiska planen för verksamhetsåret 2018/2019. Intäkterna är budgeterade till 828 tkr, styrelsens kostnader
till 668 tkr och kommittéernas nettokostnad till 200 tkr. Budgeten är underbalanserad med -40 tkr.
Styrelsen föreslår att årsavgiften och tävlingsavgiften till DSF behålls oförändrade. 800 respektive 10 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna kommittéernas verksamhetsplaner, styrelsens förslag till ekonomisk plan samt styrelsens förslag till oförändrade
avgifter.

§ 11

Val av ordförande i DSF för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Ann-Kristin Kjellberg
Årsmötet valde Ann-Kristin Kjellberg som ordförande för en tid av ett år.
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§ 12

Val av två övriga styrelseledamöter för en tid av två år
I tur att avgå är Leif Olsson och Anders Rainer. Vald på två år vid föregående årsmöte är Kjell Grundström och Alexander Norling.
Valberedningen föreslog omval på två år av Leif Olsson och Anders Rainer som styrelseledamöter.
Årsmötet valde Leif Olsson och Anders Rainer som styrelseledamöter för
en tid av två år.

§ 13

Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år
I tur att avgå är Helena Steffansson Carlson.
Valberedningen föreslog nyval på två år av Jan Wiklund.
Årsmötet valde Jan Wiklund som styrelsesuppleant för en tid av två år.

§ 14

Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Per Hagman som revisor samt omval
av Robin Lindkvist som revisorssuppleant.
Årsmötet valde Anders Westlund och Robin Lindkvist på ett år.

§ 15

Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Valberedningen framför att det skulle behövas breddas med information
från kommittéerna in till valberedningen
Årsmötet beslutade välja Bengt-Ove Dahlqvist och Gösta Lindqvist (sammankallande) till valberedning för en tid av ett år.
Visade beslöts att uppdrag åt styrelsen se över hur flera grenar kan representeras i valberedning
Alpina kommittén tar på sig ansvaret att tillsätta en fjärde medlem i valberedningen.

Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Avtackningar: Marie Sandberg -Nilsson avtackades för sina år i DSF.

