Protokoll fiirt vid Ordinarie arsmote med Oxbergs Idrottsfiirening 2017-02-12
Plats: Bygarden

k1.17.00

Narvarande: Se bifogad narvarolista

§1

Motet oppnades av ordfórande, Leif Lekander

§2

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

§3

Tilljusteringsman valdes Ivan Eriksson och J-0 Hamas, attjamte ordfórande justera dagens protokoll.

§4

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

§5

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

§6

a) Styrelsens verksamhetsberattelse fór 2016 visades pa storbild och ordfórande gick igenom denna.
Berattelsen godkandes darefter av motet.
b) Bokslut/ Resultatrapportf Balansrapport fór 2016 fóredrogs av ordfóranden. Mütet godkande darefter denna
rapport.
e) Revisionsberattelsen lastes upp av revisor, J-0 Hamas, och Jades darmed till handlingarna.
d) Stii.mman tillstyrkte full ansvarsfrihet fór styrelsen fór det gangna rakenskapsaret 2016.

§7

Arvoden till styrelsen och revisorema beslutades att tor 2017 avsatta 16 000 kr fór styrelsen att fórdela.
Aven 2000 kr tillloneadministration beslutades.

§8

Angaende regler/ medlemsavgifter 2017 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 valdes fóljande: Leif Lekander (ordfórande, kvarstar 1 ar),
Sabine Kuhn ( kassor, omval2 ar ), Stefan Bergman (sekreterare, omval2 ar),
Leif Bergman ( omval2
och Karin Eriksson ( omval 2
Mattias Johansson (kvarstar 1 ar) och Per-Áke Larsson (kvarstar 1 ar) och Kjell Sverre (kvarstar 1 ar)

ar )

ar ).

§ 1O

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

§11

Till revisorer omvaldes 1 ar, Ola Blumenberg och omval1
Till revisorsuppleant nyvaldes 1 ar, Lars Lundin.

§12

Val av sektioner/kommittéer, se separat sammanstallning.

§13

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

§ 14

Framsttillningar och fórslag fran styrelsen och motioner fran medlemmar:
•

ar Jan-Olov Ramas.

Mojligheten fór medlemmar att skapa projekt, och ia snabbt svar pa bidrag fran fóreningen kvarstar som
tidigare beslutat. Kontakta nagon i styrelsen fór att :ta godkant att starta.
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§15

Forslag till budget for 2017 visades pa storbild for deltagama och Kjell S och LeifL gav vissa kommentarer
och fortydliganden.
Budgeten for 2017 godkandes darefter av motet.
Darefter laste ordforande upp verksamhetsplanen for 2017 och motet godkande a ven denna.
I samband med budget beslutades aven att tidigare regler och mojligheten for ansokan om resebidrag i OIF
skall galla aven for 2017. (totalt avsatt belopp 10 000 kr)

§16

Ovriga fragor

1) Leif Lekander informerade, som brukligt, om de olika Vasaloppsarrangemangen for vinterveckan 2017.
Nytt fdr i arar Nattvasan, som startar fredag kvall3/3 kl. 20,00. Ca 1500 Jopare tillats starta detta 1:a ar.

Aven information om det nya trafiklaget med anledning av NG-brons avstangning.

Motet avslutades

Justeras:

Ivan Eriksson
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Oxbergs IF:s verksamhet 2016
Styrelsen:

Leif Lekander
Sabine Kuhn
Stefan Bergman
Leif Bergman
Karin Eriksson
Kjell Sverre
Mattias J ohansson
Per-Áke Larsson

ordf.
kas sor
sekr.
led.
led.
led.
led.
led.

Under aret har 4 st protokollforda 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 2016 har OIF darfor bl.a.:
•

Den framgangsrika skidverksamheten, pa ungdomssidan, har fortsatt i positiv riktning med
ledarledda traningar under hela aret. Malte och Emil har deltagit i sommarlager i Skovde resp.
Torsby. Malte Stefansson representerade Dalamas lag i Folksam Cup och har aven blivit
antagen till Skidgymnasiet i Mora. Flitigt deltagande i skidtavlingar dar man representerat OIF
pa ett foredomligt satt och visat fina resultat och utveckling av teknik, gladje och vilja.

•

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

•

Arrangerat den traditionella mettavlingen vid ladutimbemas.

•

Genomfort den populara och arligen aterkommande simskolan, vid byns badplats. I ar
samlades, under skapliga badforhallanden, ett 40 tal ele ver till simundervisning och
markestagning.

•

V attenstudsmattan vid badplatsen har aven denna sommar varit mycket flitigt besokt.

•

Utfort sandkomplettering vid strandlinjen pa badplatsen.

•

Uppratthallit skidspar i elljussparet och andra lampliga spar for traning och motionsakning.

•

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

•

Orsa Ungdomskor har, aven i ar, hallit sin mycket uppskattade adventskonsert i kapellet.

•

Pa ridbanan har det aven detta ar varit organiserade tdiningar med ledare. Traningstavling har
hallits i juli med deltagare fran Oxberg, Sarna och Álvdalen. Facebook gruppen "ridbanan i
Oxberg" har uppratthallits for att halla kontakten och bjuda in varandra till traningstillfallen.

•

Motionsgruppen har som vanligt samlat 8-14 seniordeltagare varje mandag och torsdag, med
avbrott for sommar- och vinteruppehall.

•

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

•

Boule-banan intill fotbollsplanen inbjuder till aktiviteter under sommarhalvaret.

•

Underhallit elljusspar, fotbollsplan och malat vissa av vara byggnader.

•

Underhallsarbeten i Bygardens kok och ovriga lokaler har utforts.

•

Sandskjulet vid Ogbron har hallits valfyllt med sandningssand. Delat ansvaret med B yalaget.

•

V asaloppets omfattande vinter- och sommarveckor 2016 dar OIF sedvanligt har medverkat
som medarrangor. I vasastafetten har vi aven deltagit roed tva lOparlag. Pa kvallen, efter
avslutandet av arets Vasastafett, inbjods aven i ar alla OIF:s funktionarer till funktionarsfest pa
Orjan och Sabines loge. For underhallningen svarade Billy Opel. Ett arrangemang som var
valbesokt och en mycket uppskattad avslutning pa 2016 ars vasaloppsarrangemang.

•

V asaloppsarrangemangen har som vanligt, genom en stor kraftsamling och tillsammans med
olika samarbetspartners, genomforts till stor belatenhet, for alla, saval sommar- som
vinterveckan. Detta aren mycket viktig och betydande del i foreningens ekonomi.

Foreningens ekonomi.
Oxbergs IFs resultat for 2016 och dess ekonomiska stallning per 2016-12-31 framgar av resultat- och
balansrapporter.
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Kjell Sverre

Oxbergs IF:s Verksamhetsplan 2017
Oxbergs IF har som uppgift att inom alla åldersgrupper stödja olika aktiviteter, som
genom träning, lek, tävling och motion ger sina medlemmar och andra goda
möjligheter till fysisk aktivitet.
För nämnda ändamål äger och förvaltar föreningen egna och gemensamma
anläggningar och byggnader.
Föreningen ska även delta i samarbete med andra föreningar för att stärka bygdens
gemenskap.
Målsättningen för 2017 är:
• Att den framgångsrika skidverksamheten, särskilt på
ungdomssidan, skall ges goda möjligheter att
vidareutvecklas. Detta gäller även el-ljuspåret, gymmet,
ridbanan, badplatsen och annat, som ger möjligheter till
motions och fritids-aktiviteter. Förslag till nya aktiviteter
skall uppmuntras.
• Att så långt möjligt inom vår förening och i samarbete
med andra bibehålla våra åtaganden med Vasaloppet
såväl under vinter- som sommar-veckan.
• Att under givna ramar underhålla och förbättra egna och
gemensamma anläggningar och inventarier

Från dessa allmänna utgångspunkter uppdras åt styrelse eller utvalda att utforma
mer detaljerade anvisningar där så krävs.

Oxbergs Idrottsförening februari 2017.

Oxbergs Idrottsförening 2017 – styrelse – sektioner
Fastställt på Oxbergs IF årsmöte 2017-02-12.
Telefon:
Styrelse:

Leif Lekander ( ordförande )
Sabine Kuhn ( kassör )
Stefan Bergman ( sekreterare )
Leif Bergman
Karin Eriksson
Kjell Sverre
Mattias Johansson
Per-Åke Larsson

kvarstår – 1 år
omval – 2 år
omval – 2 år
omval – 2 år
omval – 2 år
kvarstår – 1 år
kvarstår – 1 år
kvarstår – 1 år

Revisorer:

Ola Blumenberg
Jan-Olov Håmås

omval - 1 år
omval - 1 år

Rev.suppleanter:

Lars Lundin

nyval - 1 år

Valberedning:

Lars Olsson
Stig Larsson

omval – 1 år
omval – 1 år

0250-70103
0250-70150
0250-38299
0250-70181
0250-70229
0250-70235

0250-70108

Skid- och fritidssektion:
( inkl.Vasalopp, Simkurs (badplats), Vasastaffetten, Lilla Oxbergsloppet, Tipspromenader,
Boule samt Gym )
Sabine Kuhn (sammankallande)
Linda Frisk
Karin Eriksson
Mattias Johansson

Elljusspårskommitté:

Mattias Johansson (sammankallande)
Jan Larsson (skoter ansvarig)

Idrottsplatskommitté:

Mattias Johansson (Sammankallande)
Jan Larsson

0250-70110
??

Forts.
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Oxbergs Idrottsförening 2017 – styrelse – sektioner

Valborgsmässofirande.

Lars Olsson (organisationsansvarig )
(kaffe/saft m. tillbehör, lotterier, sång)

Arrangemang m.m.
(Helhetsansvaret)

Eva Lund
Sabine Kuhn
Linda Frisk

Bygårdskommitté:

OIF representant – Leif Bergman

Tvättstugegruppen:

Eva Thelin-Spännar ( Sammankallande )
Eva Lund
Jan Larsson

0250-70103
0250-70150

0250-70155
0250-70103

Bryggor vid badplatsen: Kjell Sverre - sammankallande Bryggmästare
Lars-Erik Heed
Stefan Bergman
Övrigt:

Fotbollsplanen, uthyrning Älvdalen Fotboll
Leif Lekander sammankallande
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