
Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte med Oxbergs Idrottsförening 2018-02-11 

Plats: Bygården kl.17.00 Närvarande: Se bifogad närvarolista 

§l Mötet öppnades av ordförande, Leif Lekander 

§2 Till ordförande för dagens möte valdes Leif Lekander, till sekreterare valdes Stefan Bergman. 

§3 Tilljusteringsmän valdes Mattias Johansson och Emil Andersson, attjämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

§4 Mötet ansåg och godkände att detta årsmöte blivit stadgeenligt utlyst. (anslagstavlor, postlådor och på hemsidan) 

§5 Dagordningen för mötet lästes upp av ordförande varvid mötet godkände denna. 

§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 visades på storbild och ordförande gick igenom denna. 
Berättelsen godkändes därefter av mötet. 

b) Bokslut/ Resultatrapparti Balansrapport för 2017 föredrogs av ordföranden. Mötet godkände därefter denna 
rapport. 

c) Revisionsberättelsen lästes upp av revisor, J-0 Håmås, och lades därmed till handlingarna. 

d) Stämman tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2017. 

§7 Arvoden till styrelsen och revisorerna beslutades att för 2018 avsätta 16 000 kr för styrelsen att fördela. 
Ä ven 2000 kr tilllöneadministration beslutades. 

§8 Angående regler/ medlemsavgifter 2018 beslutades att följande, oförändrat, skulle gälla: 
• Enskild medlem - 50kr/år, oavsett ålder och kön. 

Medlemsavgiften kan betalas direkt till kassören för att undvika Postens avgifter. 

§9 Till styrelse valdes följande: Leif Lekand er (ordförande, omval 2 år), 
Sabine Kuhn (kassör, kvarstår lår), Stefan Bergman (sekreterare, kvarstår lår), 
Leif Bergman (kvarstår l år) och Karin Eriksson (kvarstår l år). 
Mattias Johansson (omval2 år) och Emil Andersson (nyval2 år) och Kjell Sverre (omval2 år) 

§l O I samband med val av styrelseledamöter beslöts att: 
Firman tecknas av föreningens ordförande, Leif Lekander, 440 l 09-7334, eller av två ordinarie 
styrelseledamöter i förening. 

§ 11 Till revisorer omvaldes l år, Ola B lumenberg och omval l år Jan-Olov Håmås. 
Till revisorsuppleant nyvaldes l år, Folke Thelin. 

§12 Val av sektioner/ kommitteer, se separat sammanställning. 

§ 13 Till valberedning omvaldes l år, Lasse Olsson (sammankallande) och Stig Larsson 

§ 14 Framställningar och förslag från styrelsen och motioner från medlemmar: 

• Styrelsen framförde ett förslag om att starta upp skidskytte i den befmtliga Skid- och fritidssektionen. 
Detta eftersom önskemål finns från de unga·aktiva, som vill tävla för Oxbergs IF i både längd- och 
skidskytte. Idag finns bara skidskyttemöjligheten i Mora eller Älvdalen. LeifLekander informerade om 
tankarna kring detta varefter mötet godkände förslaget. 

• Möjligheten ftlr medlemmar att skapa projekt upp till2000kr, och få snabbt svar på bidrag från föreningen 
kvarstår som tidigare beslutat. Kontakta någon i styrelsen för att få godkänt att starta. 
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§ 15 Förslag till budget för 2018 visades på storbild för deltagama och Kjell S och Leif L gav vissa kommentarer 
och förtydliganden. 
Budgeten för 2018 godkändes därefter av mötet. 

Därefter läste ordförande upp verksamhetsplanen för 2018 och mötet godkände även denna. 

I samband med budget beslutades även att tidigare regler och möjligheten för ansökan om resebidrag till 
aktiviteter utanför OIF skall gälla även för 2018. Dock beslutades att ersättningen höjs till 18.50kr/mil vilket 
också införts i budgeten för 2018, med ett tak på 15 000 kr. 

§ 16 Övriga frågor 

l) LeifLekander informerade, som brukligt, om de olika Vasaloppsarrangemangen för vinterveckan 2018. 

2) Önskemål om att snygga upp på området kring idrottsplatsen/fotbollsplan har inkommit. Gamla kiosker 
och skjul bör snyggas till och ev. målas om. Idrottsplatskommitten tittar på detta. 

n i/J,~~ 
Mattt:iZnsso/C 

Justeras: 

.~dd#.tv:~ ... 
Emil Andersson 
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Oxbergs Idrottsförening 2018 – styrelse – sektioner  
 

Fastställt på Oxbergs IF årsmöte 2018-02-11. 

    Telefon: 

   

Styrelse: Leif Lekander ( ordförande ) omval – 2 år 0250-70103 

 Sabine Kuhn ( kassör ) kvarstår – 1 år 0250-70150 

 Stefan Bergman ( sekreterare ) kvarstår – 1 år 070-6046323 

 Leif Bergman kvarstår – 1 år 0250-70181 

 Karin Eriksson kvarstår – 1 år 0250-70229 

 Kjell Sverre omval – 2 år 0250-70235 

 Mattias Johansson omval – 2 år 070-6113300 

 Emil Andersson nyval – 2 år 

 

Revisorer: Ola Blumenberg omval - 1 år  

 Jan-Olov Håmås omval - 1 år 0250-70108 

 

 

Rev. suppleanter: Folke Thelin nyval - 1 år  

   

 

Valberedning: Lars Olsson omval – 1 år 

 Stig Larsson omval – 1 år 

   

 

Skid-, Skidskytte- och fritidssektion:   

(inkl. Vasalopp, Simkurs (badplats), Vasastafetten, Lilla Oxbergs loppet, 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)  070-6113300 

 Jan Larsson  ?? 

  

 
 

 

 

 

 
 

Forts. 
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Oxbergs Idrottsförening 2017 – styrelse – sektioner  
 

 

 

Valborgsmässofirande. Lars Olsson (organisationsansvarig) 

 (kaffe/saft m. tillbehör, lotterier, sång) 

 

Arrangemang m.m. Eva Lund  0250-70103 

(Helhetsansvaret) Sabine Kuhn  0250-70150 

 Linda Frisk 

 

Bygårdskommitté: OIF representant – Leif Bergman 

 

 

Tvättstugegruppen: Eva Thelin-Spännar (Sammankallande)  0250-70155 

 Eva Lund  0250-70103 

 Jan Larsson 

  

Bryggor vid badplatsen: Kjell Sverre - sammankallande Bryggmästare 

 Lars-Erik Heed 

 Stefan Bergman  

 

Övrigt:  Fotbollsplanen, uthyrning Älvdalen Fotboll 

 Leif Lekander sammankallande 

 

 


