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Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte med Oxbergs Idrottsförening 2019-02-10 
  
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 Inger Blumenberg och Folke Thelin, att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Mötet ansåg och godkände att detta årsmöte blivit stadgeenligt utlyst. (anslagstavlor och på hemsidan) 
 
§5 Dagordningen för mötet lästes upp av ordförande varvid mötet godkände denna. 
 
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 visades på storbild och ordförande gick igenom denna. 
     Berättelsen godkändes därefter av mötet. 
 
 b) Bokslut/ Resultatrapport/ Balansrapport för 2018 föredrogs av ordföranden. Mötet godkände därefter denna 

rapport som lades till handlingarna. 
 
 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 2018. 
   
§7 Arvoden till styrelsen och revisorerna beslutades att för 2019 avsätta 16 000 kr för styrelsen att fördela.  
 Även 2000 kr till löneadministration beslutades. 
 
§8  Angående regler/ medlemsavgifter 2019 beslutades att följande, oförändrat, skulle gälla:  
 

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

• Information om GDPR (personuppgiftshantering) kommer att läggas till på medlemsutskicken. Denna 
information finns även på hemsidan. 
 

 Medlemsavgiften kan betalas direkt till kassören för att undvika Postens avgifter.   
 
§9 Till styrelse valdes följande: Leif Lekander (ordförande, kvarstår 1år), 
 Sabine Kuhn (kassör, omval 2år), Stefan Bergman (sekreterare, omval 2år),  
 Leif Bergman (omval 2år) och Karin Eriksson (omval 2år). 
 Mattias Johansson (kvarstår 1år) och Emil Andersson (kvarstår 1år) och Kjell Sverre (kvarstår 1år) 
 
§10 I samband med val av styrelseledamöter beslöts att: 
 Firman tecknas av föreningens ordförande, Leif Lekander, 440109-7334, eller av två ordinarie 

styrelseledamöter i förening.  
  
 
§11 Till revisorer omvaldes 1 år, Ola Blumenberg och omval 1 år Jan-Olov Håmås. 
 Till revisorssuppleant nyvaldes 1 år, Folke Thelin. 
 
§12 Val av sektioner/ kommittéer, se separat sammanställning. 
 
§13 Till valberedning omvaldes 1 år, Lasse Olsson (sammankallande) och Stig Larsson 
 
 
§14 Framställningar och förslag från styrelsen och motioner från medlemmar:  
 Inga motioner inkomna. 
 
 

• Möjligheten för medlemmar att skapa projekt upp till 2000kr, 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 ilir 2019 visades på storbild ilir deltagarna och Kjell S och LeifL gav vissa kommentarer 
och ilirtydliganden. 
Budgeten ilir 2019 godkändes därefter av mötet. 

Därefter läste ordförande upp verksamhetsplanen för 2019 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 2019. Ersättningen är 18.50kr/mil vilket också avsatts i budgeten för 
2019, med ett tak på 15 000 kr. 

§ 16 Övriga frågor 

1) En dokumentation kring Mål och visioner samt policys för Oxberg IF har tagits fram av skid-/skidskytte
och fritidssektionen, genom Linda Frisk. Styrelsen skall under våren 2019 gå igenom och bearbeta denna 
dokumentation tillsammans med Skid-/skidskytte- och fritidssektionen. 

2) Önskemål och förslag till en s.k. "multiarena", en inhägnad yta med diverse aktivitetsmöjligheter. Emil 
Andersson och Emil Lund-Laine tar fram förslag och lämplig plats för detta samt presenterar för styrelsen. 

3) Önskemål om "tyst/ljudlöst fyrverkeri" vid valborgsmässofirandet i OIF's regi framfördes. Detta är sedan 
tidigare målsättningen för Oxbergs IF 's valborsmässoarrangemang. 

4) OIF påminner om att skidsektionen arrangerar det årliga Lilla Oxbergsloppet och organisationen samt 
inbjudan kring detta. 

5) Ordförande infonnerade om att J-0 Håmås succesivt kommer att ta hand om OIF 's löneadministration. 

6) Leif Lekander informerade, som brukligt, om de olika Vasaloppsarrangemangen för vinterveckan 2019. 

Mötet avslutades 

..... ...... ~ 
Justeras: 

Folke Thelin 

I 



Oxbergs IF:s verksamhet 2018 

Styrelsen: Leif Lekander ordf. 
Sabine Kuhn kassör 
Stefan Bergman sekr. 
Leif Bergman led. 
Karin Eriksson led. 
Kjell Sverre led. 
Mattias Johansson led. 
Emil Andersson led. 

Under året har 3 st protokollförda styrelsemöten hållits utöver ett antal "mejlmöten" . 

Oxbergs IF har som uppgift att inom alla åldersgrupper stödja aktiviteter, som genom träning, lek, tävling 
och motion, ger sina medlemmar och andra, goda möjligheter till fysisk aktivitet. 
Föreningen ska även delta i det arbete som avser att stärka bygdens gemenskap och utveckling. 

Från året 2018 kan vi notera följande: 

• Den framgångsrika skidverksamheten, på ungdoms- och juniorsidan, har fortsatt i positiv 
riktning. Ledarledd barmarks- och vinter-träning för barn och ungdomar/juniorer. Även föräldrar 
och sommargäster har deltagit och uppskattat träningen. Knattegruppen med ca 15 barn i träning 
och lek är en mycket uppskattad verksamhet. 

Ungdom/ juniorer har flitigt deltagit i tävlingar, där man representerat OIF på ett föredömligt sätt 
och visat framstående resultat och utveckling av teknik, glädje och vilja. 
Se vidare skidsektionens egen rapport. 
En eloge bör även ges till våra egna entusiastiska ledare/funktionärer. 

• Den nyligen uppstartade skidskytteverksamheten har fortsatt framgångsrikt med deltagande i 
tävlingar och läger. Malte Stefansson har, av SSSF, blivit uttagen till framtidslandslagets 
träningsgrupp. OIF har även ställt upp med 5 st funktionärer på IBU-cup i Idre. 

• Traditionsenligt arrangerat Lilla Oxbergsloppet, för barn och ungdom t.o.m. 12 år, med deltagare 
från byn och grannskapet. 

• Som vanligt arrangerat den traditionella mettävlingen vid Ladutimbernäs. 

• Genomfört den populära och årligen återkommande simskolan, vid byns badplats. I år samlades, 
under strålande badförhållanden, ett 30 tal elever till simundervisning och märkestagning. 

• Vattenstudsmattan vid badplatsen har även denna fantastiska sommar varit mycket flitigt besökt. 

• Utrustningen, i det välbesökta gymmet i Bygården, har kompletterats med bl.a. skivstångsbänk, 
hantlar och boxningssäck. Där har bl.a. "seniorgruppen" fortsatt träffas 2 gånger i veckan med 
avbrott för sommar- och juluppehåll. Gymmet är öppet för alla bybor och andra OIF medlemmar, 
dygnet runt. 

• Upprätthållit skidspår i elljusspåret och andra lämpliga spår för träning och motionsåkning. 

• Orsa Ungdomskör har, även i år, hållit sin mycket uppskattade adventskonsert i kapellet. 

• På ridbanan har det även detta år varit organiserade träningar med ledare. 5 st gemensamma 
hoppträningar samt töm-körning med inbjuden tränare. Centimeterhoppning under tävlings
liknande förhållanden med 15 st ekipage från Oxberg och närliggande byar. Arrangerat två 
käpphäst-tävlingar för barn, genomförda i en lekfull anda för att lära sig regler och uppmuntra till 
fysisk aktivitet. 



• Den lilla isbanan vid Bygården har genom Jan Larssons försorg spolats och skottats, trots den 
stora snömängden. 

• Boule-banan intill fotbollsplanen inbjuder till aktiviteter under sommarhalvåret. 

• Underhållit elljusspår, fotbollsplan och målat vissa av våra byggnader. 

• Sandskjulet vid Ogbron har hållits välfyllt med sandningssand. Delat ansvaret med Byalaget. 

• I Vasastafetten har OIF även deltagit med ett lag med 10 löpare. 

• Vasaloppets omfattande vinter- och sommarveckor 2018 där OIF sedvanligt har medverkat som 
medarrangör. På kvällen, efter avslutandet av årets Vasastafett, inbjöds även i år alla OIF:s 
funktionärer till funktionärsfest på Örjan och Sabines loge. För underhållningen svarade ett 
bluesband. Ett arrangemang som var välbesökt och en mycket uppskattad avslutning på 2018 års 
vasaloppsarrangemang. 

• Vasaloppsarrangemangen har som vanligt, genom en stor kraftsamling och tillsammans med 
olika samarbetspartners, genomförts till stor belåtenhet, för alla, såväl sommar- som 
vinterveckan. Detta är en mycket viktig och betydande del i föreningens ekonomi. 

Föreningens ekonomi. 
Oxbergs IFs resultat för 2018 och dess ekonomiska ställning per 2018-12-31 framgår av resultat- och 
balansra 

Karin Eriksson 

#4<>L& . 
Mattias Johansson 

·~·················· · ·· 
Emil Andersson 

Kjell Sverre 



Oxbergs IF kommittéer – sektioner för 2019. 
 
 
Skid-, skidskytte- och 
fritidssektion:   Sabine Kuhn (Skidskytte) 
    Linda Frisk (Längdskidor) 
    Karin Eriksson (Ridning) 
    Mattias Johansson 
    Emma Horcic 
    Jan Larsson (Spåransvar) 
     
Elljusspårkommitte:  Mattias Johansson 
    Jan Larsson  
     
Idrottsplatskommitte:  Mattias Johansson 
    Jan Larsson 
     
Valborgsmässofirande: Lasse Olsson 
     
Arrangemang:   Eva Lund 
    Sabine Kuhn 
    Emil Lund Laine 
 
Bygårdskommitte:  Leif Bergman 
 
Tvättstugegrupp:  Eva Thelin-Spännar 
    Eva Lund 
    Jan Larsson 
 
Bryggor vid badplats:  Kjell Sverre 
    Stefan Bergman 
    Lars-Erik Hed 
 
Övrigt:    Fotbollsplanen, ev. uthyrning  
    Leif Lekander sammankallande.    



 
 
                         Oxbergs IF:s Verksamhetsplan 2019 
 
Oxbergs IF har som uppgift att inom alla åldersgrupper, oavsett kön och läggning, 
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 2019 är: 
 

• Att den framgångsrika skidverksamheten, såväl 
längdåkning, som den nystartade skidskyttet och då 
särskilt på ungdomssidan, skall ges goda möjligheter att 
vidareutvecklas. Detta gäller även verksamheter vid el-
ljusspåret, 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. 

 
• Färdigställa arbetet med vårt sätt att behandla 

personuppgifter. 
 

• Att under givna ramar underhålla och förbättra egna och 
gemensamma anläggningar och inventarier. T.ex. skall 
beslut tas om nya bryggor vid badplatsen. 

 
 
 
Från dessa allmänna utgångspunkter uppdras åt styrelse eller utsedda att mer i detalj 
planera för och utforma de olika verksamheterna. 
 
 
Oxbergs IF, styrelsen februari 2019. 
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