Protokoll fOrt vid Ordinarie arsmote med Oxbergs IdrottsfOrening 2016-02-13
Plats: Bygarden kl.16.00

Narvarande: Se bifogad narvarolista

§1

Motet oppnades av ordfórande, LeifLekander

§2

Till ordfórande fór dagens mote valdes LeifLekander, till sekreterare valdes Stefan Bergman.

§3

Till justeringsman valdes Lasse Olsson och Agneta Olsson, att jamte ordfórande justera dagens protokoll.

§4

Motet ansag och godkande att detta arsmote blivit stadgeenligt utlyst. (brevlador, anslagstavlor och pa hemsidan/
Facebook)

§5

Dagordningen fór motet lastes upp av ordfórande varvid motet godkande denna.

§6

a) Styrelsens verksamhetsberattelse fór 2015 visades pa storbild och ordfórande gick igenom denna.
Berattelsen godkandes darefter av motet.
b) Bokslut/ Resultatrapport/ Balansrakning fór 2015 fóredrogs av ordfóranden, aven Ola Blumenberg och Kjell
Sverre fórtydligade vissa poster. Motet godkande darefter denna rapport.
e) Revisionsberattelsen lastes upp av revisor, J-0 Ramas, och Jades darmed till handlingarna.
d) Stamman tillstyrkte full ansvarsfrihet fór styrelsen fór det gangna rakenskapsaret 2015.

§7

Arvoden till styrelsen och revisorema beslutades att fór 2016 avsatta 16 000 kr fór styrelsen att fórdela.

§8

Angaende regler/ medlemsavgifter 2016 beslutades att fóljande ofórandrat skulle galla:
•
Enskild medlem - 50kr/ar, oavsett alder och kon.
Medlemsavgiften kan betalas direkt till kassoren fór att undvika Postens avgifter.

§9

Till styrelse val des fóljande: Leif Lekander (ordfórande, omval 1 ar),
Sabine Kuhn, (kvarstar 1 ar), Stefan Bergman (kvarstar 1 ar)
Leif Bergman (kvarstar 1 ar) och Karin Eriksson (kvarstar 1 ar).
Mattias Johansson (omval2 ar) och Per-Áke Larsson (nyval2 ar) och Kjell Sverre (omval2 ar)

§ 1O

1 samband med val av styrelseledamoter beslüts att:
Firman tecknas av fóreningens ordfórande, LeifLekander, 440109-7334, eller av tva ordinarie
styrelseledamoter i fóreningen.

§11

Till revisorer omvaldes 1 ar, Ola Blumenberg och omval1 ar Jan-Olov Ramas.
Till revisorsuppleant omvaldes 1 ar, Rakan Brinkenberg

§ 12

Val av sektioner/ kommittéer, separat sammanstallning.

§13

Till valberedning omvaldes 1 ar, Lasse Olsson (sammankallande) och Stig Larsson

§ 14

Framstallningar och fórslag fran styrelsen och motioner fran medlemmar:
•

Mojligheten fór medlemmar att skapa projekt, upp til12 OOOKr, och fa snabbt svar pa mojlighet tillbidrag
fran fóreningen, kvarstar som tidigare beslutat. Kontakta nagon i styrelsen fór att fa svar.

•

Ett fórslag har inkommit att kopa in en sk.- hjiirtstartare- till byn. Kostnaden fór denna arca 16 000 kr
inkl. utbildning. Aven Oxbergs Byalag ar intresserade av detta och motet fóreslog darfór att OIF star fór
upphangningsplats och kostnaden fór montage. Byalaget tar kostnaden fór anskaffning och utbildning ..
Tage Olsson valdes att ombesorja anskaffning, montage och service.
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§ 15

Forslag till budget fór 2016 visad es pa storbild fór deltagarna och Kjell S och Leif L gav vissa kommentarer
och fórtydliganden.
Budgeten fór 2016 godkandes darefter av motet.
Darefter laste ordfórande upp verksamhetsplanen fór 2016 och motet godkande aven denna.
1 samband med budget beslutades aven att tidigare regler fór ansokan om resebidrag i OIF skall galla aven fór
2016. (totalt avsatt belopp 10 000 kr)

§ 16

Ovriga fragor

1)

Fragan om mynthanteringen i kiosken och till tvattmaskinen i Bygarden togs upp i anledning av bankernas
ovilja att hantera kontanter. Styrelsen tick i uppdrag att komma med fórslag pa framtida losning av
kontanthantering overlag.

2)

LeifLekander informerade i stort om de olika Vasaloppsarrangemangen fór vinterveckan 2016. Visade
aven ett bildspel om anmalningslaget, nyheter m. m. som visades pa vasaloppsorganisationens mote
tidigare i januari.
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Oxbergs IF:s verksamhet 2015
Styrelsen:

Leif Lekander
SabineKuhn
Stefan Bergman
Leif Bergman
Karin Eriksson
Kjell Sverre
Mattias Johansson
Bo Nystrom
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Under aret har 3 st protokollfórda styrelsemoten hallits.
Oxbergs IF har som uppgift att inom alla aldersgrupper stodja aktiviteter, som genom traning, lek, tavling
och motion, ger sina medlemmar och andra, goda mojligheter till fysisk aktivitet.
Foreningen ska aven delta i det arbete som avser att starka bygdens gemenskap och utveckling.
Under aret 2015 har OIF darfür bl.a.
•

Traditionsenligt arrangerat Lilla Oxbergsloppet, for barn och ungdom t.o.m. 12 ar, med deltagare
fran byn och grannskapet.

•

Skidverksamheten aktiverar ca 1Oungdomar so m aktivt deltagit pa sommartraningar,
barmarkstraning, styrketraning och lek blandat med deltagande i terrangserietavlingar under sommar
och hüst. Áven i ar deltagande i Dala Allager i Gronklitt, sommarlager i Ásarna. Ungdoms SM
deltagande med fina prestationer. Representation i Dalalaget i Folksam Cup med seger i H/D 15-16.
Flitigt deltagande i skidtavlingar i Dalarna och Harjedalen dar man representerat OIF pa ett
füredomligt satt och visat fina resultat och utveckling av teknik, gladje och vilja.

•

Deltagande med ett lag i StafettVasan.

•

Arrangerat den traditionella mettavlingen vid ladutimbernas.

•

Medarrangerat, tillsammans med Sjurby Fabodlag, den populara Countrykvallen i Sjurby.

•

Genomfórt den populara och arligen aterkommande simskolan, vid byns badplats. Simundervisning
och markestagning.

•

Uppratthallit skidspar i elljussparet och andra lampliga spar for motionsakning.

•

Haft deltagare, pa motionsniva, i Vasaloppet eller andra i VL-veckans ingaende lopp, samt en rad
andra motionsevenemang.

•

Orsa Ungdomskor har hallit sin arliga och mycket uppskattade adventskonsert i kapellet.

•

Pa ridbanan har det aven detta ar varit flitigt med traningar i dressyr och hoppning. Lena
Blumenberg har varit instruktür. Arrangerat en "prova pa dag" och kurs i regler och banbyggnad.
Hopptavling har hallits med deltagande ekipage fran Mora, Sarna och Álvdalen. Ridbanan har ocksa
underhallits med ograsbekampning, harvning och annat nodvandigt. Facebook gruppen "ridbanan i
Oxberg" har uppratthallits fór att halla kontakten och bjuda in varandra till traningstillfállen.

•

Motionsgruppen har aven i ar samlat fiera seniordeltagare varje mandag och torsdag, med avbrott for
sommar- och vinteruppehall.

•

Den lilla isbanan har genom Jan Larssons forsorg spolats och skottats.

•

Boule-banan intill fotbollsplanen inbjuder till aktiviteter under sommarhalvaret.

•

UnderhiUlit elljusspar, fotbollsplan ocb ommalning av fiera lokaler i Bygarden.

•

Vasaloppets omfattande vinter- ocb sommarveckor 2015 med bl.a. lüpningen Ultravasan (lopning 90
km resp. 45 km) dar OIF sedvanligt bar medverkat som medarrangor. I Vasastafetten har vi aven i ar
deltagit med ett loparlag. Pa kvallen, efter avslutandet av arets Vasastafett, inbjods alla OIF:s
funktionarer till funktionarsfest pa Órjan ocb Sabines loge. Ett arrangemang som aven i ar var
valbesokt och en mycket uppskattad avslutning pa 2015 ars vasaloppsarrangemang.

•

V asaloppsarrangemangen bar so m vanligt, genom en stor kraftsamling ocb tillsammans med olika
samarbetspartners, genomfórts till stor belatenhet, fór alla, saval sommar- som vinterveckan.

•

Under sommaren h61ls ett valbesokt mote om Oxberg och Vasaloppet i framtiden. Dar visades till
vilka andamal overskottet fran vara VL-ataganden gar, inom OIF, andra foreningar och till byn i
stort. Utifran denna redovisning stalldes tva viktiga fragor: Anser vi nyttan vara sa stor att vi bor
behalla vara ataganden? Ocb den andra fragan var: Klarar vi i sa fall av denna utmaning
organisatoriskt, med krav pa, nodvandig, nyrekrytering av personal pa viktiga funktioner m.m.?
Pa den fürsta fragan gavs ett obetingatja-svar. Pa den andra fragan blev svaret mer tveksamt.
Da visst intresse, aven bland de nagot yngre i fórsamlingen, anmaldes att ata sig vissa
arbetsuppgifter, ansags det att vi med arsvisa avtal tillsvidare ska kunna fortsatta med ataganden
enligt nuvarande avtal. Sa sker saledes méd arets arrangemang. V arpa ny utvardering far ske.

Foreningens ekonomi.
Oxbergs IFs resultat for 2015 och dess ekonomiska stallning per 2015-12-31 framgar av resultat- ocb
balansrapporter.
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