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Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte med Oxbergs Idrottsförening 2015-02-07 
  
Plats: Bygården  kl.16.00 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 Inger Blumenberg och Maud Waters, att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Mötet ansåg och godkände att detta årsmöte blivit stadgeenligt utlyst. ( Facebook, anslagstavlor och på hemsidan) 
 
§5 Dagordningen för mötet lästes upp av ordförande varvid mötet godkände denna. 
 
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 visades på storbild och ordförande gick igenom denna. 
     Berättelsen godkändes därefter av mötet. 
 
 b) Bokslut/ Resultatrapport/ Balansräkning för 2014 föredrogs av ordföranden och förtydligade vissa poster. 

Mötet godkände därefter denna rapport. 
 
 c) Revisionsberättelsen lästes upp av revisor, J-O Håmås, och lades därmed till handlingarna. 
  
 d) Stämman tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2014. 
   
§7 Arvoden till styrelsen och revisorerna, föreslogs att för 2015 avsätta 16 000 kr, för styrelsen att fördela. 

Dessutom 2000 kr för löneadministration. Mötet godkände detta. 
 
§8  Angående regler/ medlemsavgifter 2015 beslutade mötet att följande skall gälla: 

 
• Enskild medlem – 50 kr / år oavsett ålder och kön.  

 
 Denna förändring gjordes 2014 för att förenkla det administrativa arbetet samt att anpassa 
 medlemsförteckningen till registreringen på www.idrottonline.se 
 
 Medlemsavgiften kan betalas direkt till kassören för att undvika Postens avgifter.   
 
§9 Till styrelse valdes följande: Leif Lekander (Ordförande, kvarstår 1 år), 
 Sabine Kuhn ( Kassör, omval 2 år), Stefan Bergman (Sekreterare, omval 2 år)  
 Leif Bergman (omval 2 år) och Karin Eriksson (omval 2 år). 
 Mattias Johansson (nyval 1 år) och Bo Nyström (kvarstår 1 år) och Kjell Sverre (kvarstår 1 år) 
 
§10 I samband med val av styrelseledamöter beslutade mötet att: 
 Firman tecknas av föreningens ordförande, Leif Lekander, 440109-7334, eller av två ordinarie 

styrelseledamöter i föreningen.  
  
 
§11 Till revisorer omvaldes 1 år, Ola Blumenberg och omval 1 år Jan-Olov Håmås. 
 Till revisorsuppleant omvaldes 1 år, Håkan Brinkenberg 
 
§12 Val av sektioner/ kommittéer, se separat sammanställning. 
 
§13 Till valberedning omvaldes 1 år, Lasse Olsson och ytterligare en person uppdras åt styrelsen att ta fram. 
 
 
§14 Framställningar och förslag från styrelsen och motioner från medlemmar:  
 

• 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. 

 
 
§15 Förslag till budget för 2015 visades på storbild för deltagarna och Kjell S och Leif L gav vissa kommentarer 

och förtydliganden.  
 Budgeten för 2015 godkändes därefter av mötet.  

Därefter läste ordförande upp verksamhetsplanen för 2015 och mötet godkände även denna.  

http://www.idrottonline.se/


§ 16 Övriga frågor 

l) Beslutades att tidigare regler för ansökan om resebidrag i OIF skall gälla även för 2015. (totalt avsatt 
belopp 10 000 kr) 

2) LeifLekander informerade i stort om de olika Vasaloppsarrangemangen för 2015. Informerade och visade 
det nya s.k. Funktionärsverktyget på Vasaloppets hemsida. 

3) Information om möjligheten för funktionärer att anmäla sig till bussresa till Skid VM i Falun. 

4) Dessutom info möjligheten att följa med på en guidad bussresa i Vasaloppsarenan från Sälen till Mora. 

5) Diskussion om engagemang och behovet av att fler personer organiserar sig i våra vasaloppsåtaganden för 
att Oxbergs IF även framöver skall klara det arbete som krävs för att klara Vasaloppets omfattande 
evenemang. Mötet ansåg även att det bör hållas en allmän träff i byn för att informera och diskutera detta. 

Stefan Bergman, Sekr. 

~ o.~~~. ~.~f~ _,_/ 
i~~lumenbe;;·~ . ':'. ~ . ~ 

Justeras: 

Maud Waters 
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