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Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte med Oxbergs Idrottsförening 2020-02-16 
  
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 Anna Lekander och Emil Lund-Laine, 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 2019 visades på storbild och ordförande gick igenom denna. 
     Berättelsen godkändes därefter av mötet. 
 
 b) Bokslut/ Resultatrapport/ Balansrapport för 2019 föredrogs av ordföranden. Mötet godkände därefter denna 

rapport som lades till handlingarna. 
 
 c) Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Ola Blumenberg, och lades därmed till handlingarna. 
  
 d) Stämman tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2019. 
   
§7 Arvoden till styrelsen och revisorerna beslutades att för 2019 avsätta 16 000 kr för styrelsen att fördela.  
 Även 2000 kr till den som utför arbetet med löneadministration beslutades. 
 
§8  Angående regler/ medlemsavgifter 2020 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: Karin Eriksson (ordförande, nyval 1år), 
 Sabine Kuhn (kassör, kvarstår 1år), Stefan Bergman (sekreterare, kvarstår 1år),  
 Leif Bergman (kvarstår 1år) och Torbjörn Eriksson (nyval 2år). 
 Mattias Johansson (omval 2år) och Emil Andersson (omval 2år) och Kjell Sverre (omval 2år) 
 
§10 Se §9 
  
§11  I samband med val av styrelseledamöter beslöts att: 
 Firman tecknas av föreningens ordförande, Karin Eriksson 650915–7167, eller av två ordinarie 

styrelseledamöter i förening.  
  
§12 Till revisorer omvaldes 1 år, Ola Blumenberg och omval 1 år Jan-Olov Håmås. 
 Till revisorssuppleant nyvaldes 1 år, Folke Thelin. 
 
§13 Val av sektioner/ kommittéer, se separat sammanställning. 
 
§14 Till valberedning omvaldes 1 år, Lasse Olsson (sammankallande) och Stig Larsson 
 
 
§15 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. 

 



§16 Förslag till budget för 2020 visades på storbild för deltagarna och Kjell S och LeifL gav vissa kommentarer 
och förtydliganden. Ny kontoplan skall tas fram enligt BAS 2019. 

Budgeten för 2020 godkändes därefter av mötet. 

Därefter läste ordförande upp verksamhetsplanen för 2020 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 2020. Ersättningen är 18.50kr/mil vilket också avsatts i budgeten för 
2020, med ett tak på 15 000 kr. 

§ 17 Leif Lekander informerade, som brukligt, om de olika V asaloppsarrangemangen för vinterveckan 2020. 

§ 18 Övriga frågor 

1) OIF påminner om att skidsektionen arrangerar det årliga Lilla Oxbergsloppet och organisationen samt 
inbjudan kring detta. 
P.g.a. den hittills snöfattiga vintern kommer ett definitivt beslut om genomförandet att fattas via mail i 
samband med avslutad vasaloppsvecka. 

Justeras: 

cl~ .. 
Arina Lekander 

.~ .. ~ .. ~ .... 
Emil Lund-Laine 
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Oxbergs IF:s verksamhet 2019 
  
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 8 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 2019 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 10 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. 
En eloge bör även ges till våra egna entusiastiska ledare/funktionärer. 
 

• OIF skidskytte, Malte Stefansson har deltagit på tävlingar under året och representerat klubbens 
skidskyttesektion med fina resultat: 
- 2 x Guld JSM Boden 
- Total 1. SWE-Cup (10 tävlingar) 
- 1x SM Guld Idre Fjäll 
Under våren blev Malte även uttagen av SSSF till utvecklingslandslaget. 
 

• OIF skidor, Eddie Pettersson, har deltagit på tävlingar under året och representerat klubbens 
skidsektion med fina resultat: 
- Seger i DM för tredje året i rad, två första och två andra placeringar vid ICA-cup i Bollnäs      

(Sveriges största ungdomstävling). Han har dessutom nått pallplatser vid flertalet andra 
tävlingar.  

Eddie deltog även i några löpartävlingar under sommaren bl.a. första plats vid Mora Trail och bra 
resultat på Lidingöloppet. 

 
• 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, 
ett 30 tal elever till simundervisning och märkestagning.   

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

 
• Nya bryggor har köpts in och lagts på plats vid vår flitigt besökta och omtyckta badplats.    

 
• Gymmet i Bygården fortsatt flitigt använt, 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. 



• 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. 

• Verksamheten på vår ridbana har bestått av både egen träning och vid några tillfällen gemensam 
träning. Med hjälp av sociala medier kan vem som helst av oss ta initiativet att bjuda in övriga till 
gemensam träning. Vi har tränat både hoppning, dressyr och "working equation". 
Den 1 juli genomförde vi den årliga "centimeterhoppningen". En enkel hopptävling där 1 Ost 
ekipage från Oxberg och närliggande byar deltog. 

• 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. Även i Stafettvasan hade OIF 
lag. 

• Vasaloppets omfattande vinter- och sommarveckor 2019 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 Sold' s 
Finest från Sollerön. Ett arrangemang som var välbesökt och en mycket uppskattad avslutning på 
2019 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 IF: s resultat för 2019 och dess ekonomiska ställning per 2019-12-3 1 framgår av resultat- och 
balansrapporter. 
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Fastställt på Oxbergs IF årsmöte 2018-02-11. 
 
 
 
Styrelse: Karin Eriksson ( ordförande ) kvarstår – 1 år 
 Sabine Kuhn kvarstår – 1 år 
 Stefan Bergman kvarstår – 1 år 
 Leif Bergman kvarstår – 1 år 
 Torbjörn Eriksson nyval – 2 år 
 Kjell Sverre omval – 2 år 
 Mattias Johansson omval – 2 år 
 Emil Andersson omval – 2 år 
 
Revisorer: Ola Blumenberg omval - 1 år 
 Jan-Olov Håmås omval - 1 år 
 
 
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) 
 Emil Lund Laine 
 Karin Eriksson 
 Mattias Johansson 
 
 
Elljusspårskommitté: Mattias Johansson (sammankallande) 
 Jan Larsson 
 
 
Idrottsplatskommitté: Mattias Johansson (Sammankallande) 
 Jan Larsson 
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Valborgsmässofirande. Lars Olsson (organisationsansvarig) 
 (kaffe/saft m. tillbehör, lotterier, sång) 
 
Arrangemang m.m. Eva Lund 
(Helhetsansvaret) Sabine Kuhn 
 Emil Lund Laine 
  
Bygårdskommitté: OIF representant – Leif Bergman 
 
 
Tvättstugegruppen: Eva Thelin-Spännar (Sammankallande) 
 Eva Lund 
 Jan Larsson 
  
Bryggor vid badplatsen: Kjell Sverre - sammankallande Bryggmästare 
 Lars-Erik Heed 
 Stefan Bergman  
 
Övrigt:  Fotbollsplanen, uthyrning Älvdalen Fotboll 
 Leif Lekander sammankallande 
 
 



2020-01-27 
 
Oxbergs Idrottsförening 
 
 
Regler för resebidrag till och från tävling, träning och 
motionsaktiviteter, för ungdom som är medlemmar i Oxbergs IF. 
 
Syftet med bidraget är att uppmuntra föreningens unga medlemmar att delta i fysiska 
aktiviteter där vi själva inte har möjlighet, och/ eller av andra, skäl t.ex. för litet 
deltagarantal, kan erbjuda motsvarande aktiviteter på ”hemmaplan”.  
 

- Bidraget utgår med 18,50kr / mil och ersätts under dec. månad.  
- Om de för året anslagna 15 000 kr. inte skulle täcka de ansökta bidragen fördelas 

anslaget bidrag proportionellt mellan dem som sökt.  
- Alternativt kan styrelsen besluta om tillägg till anslaget.   
- Förutsättningen för bidraget, och en så rättvis fördelning som möjligt, är att 

inlämnade uppgifter inte behöver ifrågasättas. 
  
 Några enkla regler: 
  

• Bidraget avser resor till och från träning, tävling och motionsaktiviteter i andra 
föreningar i Älvdalen eller Mora. 

• Bidraget avser ungdomar upp till och med 17 år.  
• Aktiviteten ska vara organiserad och ledarledd. 
• Samåkning förordas när så är möjligt. 
• Redovisning skall ske till föreningens kassör och sista redovisning före 1:a dec. 
• Redovisningen/ansökan sker skriftligt där det tydligt skall framgå när resan skett, 

vart resan skett, antal mil, typ av aktivitet och givetvis vem bidragsansökan avser. 
• Även andra än rent idrottsliga aktiviteter kan komma ifråga. OIF styrelsen gör 

bedömningen av inlämnad bidragsansökan. 
 

• En förhoppning från föreningens sida är, att familjer som avser att ta del 
av resebidraget, även aktivt deltar i arbetet med föreningens olika aktiviteter och 
åtaganden. 

 
 
 
Oxberg IF/ Styrelsen 
 
(Beslutat vi ordinarie årsmöte 2020-02-16) 
  



 
                     
 
 
                         Oxbergs IF:s Verksamhetsplan 2020 
 
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 2020 är: 
 

• Att den framgångsrika skidverksamheten, såväl 
längdåkning, som den 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. 

 
• Att under givna ramar underhålla och förbättra egna och 

gemensamma anläggningar och inventarier.  
 
 
 
Från dessa allmänna utgångspunkter uppdras åt styrelse eller utsedda att mer i detalj 
planera för och utforma de olika verksamheterna. 
 
 
Oxbergs IF, styrelsen februari 2020. 
. 
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