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Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte med Oxbergs Idrottsförening 2012-01-28 
  
Plats: Bygården  kl.17.00 Närvarande: Se bifogad närvarolista 
 
§1 Mötet öppnades av ordförande, Leif Lekander 
 
§2 Till ordförande för dagens möte valdes Leif Lekander, till sekreterare valdes Stefan Bergman.  
 
§3 Till justeringsmän valdes Lars-Göran Olsson och Börje Larsson, att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Mötet ansåg och godkände att detta årsmöte blivit stadgeenligt utlyst. ( Masen 11/1, anslagstavlor och på 

hemsidan) 
 
§5 Dagordningen för mötet lästes upp av ordförande varvid mötet godkände denna. 
 
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 delades ut till mötet och ordförande gick igenom denna. 
     Berättelsen godkändes därefter av mötet. 
 
 b) Bokslut/ Resultatrapport/ Balansräkning för 2011 föredrogs av ordföranden som även kommenterade och         
     förtydligade vissa poster. Mötet godkände därefter denna rapport. 
 
 c) Revisionsberättelsen för 2011 lästes upp av revisor, J-O Håmås, och lades därmed till handlingarna. 
  
 d) Stämman tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2011. 
   
§7 Arvoden till styrelsen och revisorerna beslutades att även för 2012 avsätta 10 000 kr för styrelsen att fördela.   
 
§8  Angående regler/ medlemsavgifter 2012 beslutades att följande skulle gälla: 

• Enskild medlem – 50 kr / år 
• Familjekort ( familj med barn t.o.m. 17 år ) – 75 kr / år 
• Pensionärer – 30 kr / år 

 Medlemsavgiften kan betalas direkt till kassören för att undvika Postens avgifter.   
 
§9 Till styrelse valdes följande: Leif Lekander (Ordförande, omval 2 år), 
 Bo Nyström ( Kassör, omval 2 år), Stefan Bergman (Sekreterare, kvarstår 1 år),  
 Leif Bergman (kvarstår 1 år) och Karin Eriksson (kvarstår 1 år). 
 Lars-Erik Nilsson (omval 2 år) och Göran Froman (omval 1 år) och Kjell Sverre (omval 2 år) 
 
 I samband med val av styrelseledamöter beslöts att utse Leif Lekander, 440109-7334  
 (ordförande) och Bo Nyström, 391220-7317 (kassör) till firmatecknare. 
 Båda äger rätt att teckna firman ( Oxbergs IF ) var för sig. 
 
§10 Till revisorer omvaldes 1 år, Ola Blumenberg och omval 1 år Jan-Olov Håmås. 
 Till revisorsuppleant omvaldes, 1 år, Göran Albinsson. 
 
 
§11 Till valberedning valdes Lasse Olsson och Lars-Erik Nilsson 
 
§12 Val av sektioner/ kommittéer, se separat sammanställning. 
 
§13 Framställningar och förslag från styrelsen och motioner från medlemmar:  
 

• Fastställda regler 2011 för ansökan om resebidrag i OIF beslutades skall gälla även för 2012.  
 (totalt avsatt belopp 10 000 kr) 

 
• Möjligheten för medlemmar att skapa projekt, och få snabbt svar på bidrag från föreningen kvarstår som 

tidigare beslutat. Kontakta någon i styrelsen för att få godkänt att starta. 
 

• En motion har kommit in angående önskemål om kodlås eller dylikt på bygården för att slippa hämta 
nycklar hos utsedda personer. Styrelsen behandlar denna enl. uppdrag från mötet. 

 
• En motion har inkommit om minskning av fyrverkeriet i samband med valborgsmässofirandet i byn. Detta 

för att skona husdjuren i byn. Styrelsen behandlar denna enligt uppdrag från mötet. 
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• Karin E informerade om att man undersöker frågan att skaffa lekplatsutrustning till barnen byn. Karin 

håller i detta och tar fram förslag, priser m.m. till styrelsen för vidare beslut.   
 
 
§14  Förslag till budget för 2012 visades på storbild för deltagarna och Leif Lekander gav vissa kommentarer och 

förtydliganden.  
 Budgeten för 2012 godkändes därefter av mötet.  
 Därefter läste ordförande upp verksamhetsplanen för 2012 och mötet godkände även denna.  
 
  
§15 Övriga frågor 
 
         

1) Leif Lekander informerade i stort om de olika Vasaloppsarrangemangen för 2012. Visade även ett bildspel 
om anmälningsläget, nyheter m.m. som visades på vasaloppsorganisationens möte tidigare i januari. 

 
 
   
§16 Mötet avslutades 
 
 
 
 
 ……………………………..  ………………………………… 
    Leif Lekander, Ordf.   Stefan Bergman, Sekr. 
      
      
     Justeras: 
 
 ……………………………..  …………….………………….. 
 Lars-Göran Olsson   Börje Larsson  
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Oxbergs Idrottsförening 2012 – styrelse – sektioner  
 
Fastställt på Oxbergs IF årsmöte 2012-01-28. 
    Telefon: 
   
Styrelse: Leif Lekander ( ordförande ) omval – 2 år 0250-70103 
 Bo Nyström ( kassör ) omval – 2 år 0250-70022 
 Stefan Bergman ( sekreterare ) kvarstår – 1år 0250-38299 
 Leif Bergman kvarstår – 1år 0250-70181 
 Karin Eriksson kvarstår – 1år 0250-70229 
 Kjell Sverre omval – 2 år  0250-70235 
 Göran Froman omval – 1 år  
 Lars-Erik Nilsson omval – 2 år 0250-70110 
 
 
Revisorer: Ola Blumenberg omval - 1 år  
 Jan-Olov Håmås omval - 1 år 0250-70108 
 
 
Rev.suppleanter: Göran Albinsson omval - 1 år 0250-70245 
   
 
Valberedning: Lars Olsson omval – 1 år 
 Lars-Erik Nilsson omval – 1 år 
   
 
Skid- och fritidssektion:   
( inkl.Vasalopp, Simkurs (badplats), Vasastaffetten, Lilla Oxbergsloppet, Tipspromenader )  
  
 Leif Lekander (Vasaloppet, Sommar och Vinter)  
 Stefan Bergman  
 Börje Larsson (kiosk)  0250-70039 
 Jan-Olov Håmås  0250-70108 
 Karin Eriksson (Lilla Oxb.loppet, simkurs, ridning) 
 Robert Wåström, Gym m.m 
 
 
Elljusspårskommitté: Lars-Erik Nilsson 
 Stefan Bergman (skoter ansvarig) 
 
 
Idrottsplatskommitté: Lars-Erik Nilsson (Sammankallande)  0250-70110 
 Jan Larsson  ?? 
 Bengt Ljudén  0250-70096 
 
 
 
 
Forts. 
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Ljusvandring - vinter Byalaget-Eva Thelin-Spännar (huvudansv.)  0250-70155 
(inkl. tipspromenad)  
 
Valborgsmässofirande. Lars Olsson (organisationsansvarig ) 
 Lena Bergström (kaffe/saft m. tillbehör, lotterier, sång) 
 
Luciafirande. Eva Lund  0250-70103 
(Helhetsansvaret) Sabine Kühn  0250-70150 
 Anna Lekander  0250-70041 
 
 
Julgransplundring. Eva Lund 
(Helhetsansvaret) Sabine Kühn 
 Anna Lekander 
 
 
Bygårdskommitté: OIF representant – Leif Bergman 
 
 
Tvättstugegruppen: Eva Thelin-Spännar ( Sammankallande )  0250-70155 
 Eva Lund  0250-70103 
 Kjell Larsson  0250-70248 
 Maria Sohl-Larsson  0250-70248 
 Gun Eriksson ( Gopshus )  0250-70265 
 
Kommentarer:  Fotbollsplanen, uthyrning Älvdalen Fotboll 
 Leif Lekander sammankallande 
  
Bryggor vid badplatsen: Kjell Sverre - sammankallande Bryggmästare 
 Stefan Bergman  
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