Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation

Protokoll för ordinarie årsstämma för Sveriges snöskoteråkares
centralorganisation (SSCO), 2008-11-15 i Lycksele.
1. Mötet öppnandes av Gunnar Hedin, som hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för mötet, valdes Gunnar Hedin och till sekreterare valdes Jan Sund.
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mikael Lindström och Kent Karlsson.
4. Röstlängd fastställdes för mötet. Det fanns 11 föreningar och 1 enskild.
5. Mötet har utlysts via 259 mejl och annonsering på hemsidan. Detta ansågs vara utlysning på
rätt sätt, varför mötet godkände utlysningen.
6. Föredragningslistan fastställdes av mötet.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredrogs av Jan Sund,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret föredrogs av Gunnar Hedin och Mikael Lindström.
Mötet godkände dessa för att läggas till handlingarna
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret föredrogs av Mikael Lindström. Denna godkändes och lades till
handlingarna.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
10. Avgifter fastställdes till, 300:-/elev för examination, och 100:-/år som medlemsavgift. För de
som betalar in examinationsavgifter redovisas 100:- som medlemsavgift. Övriga betalar in
medlemsavgift på vanligt sätt.
11. Verksamhetsplan fastställdes. Budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret,
uppdrogs åt styrelsen att fastställa.
12. Val;
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år; Gunnar Hedin, Härjedalens AK
b) Ledamöter i styrelsen för en tid 2 år; P-H Åström, Överkalix SK och Kent Karlsson,
Hackås SK.
c) Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år; Bengt Vikström, Matfors SK och Sören
Bergström, Norsjö MS
d) Revisor; Stefan Åslund för en tid av ett 1år.
e) Revisorssuppleant; Ingemar Eriksson för en tid av ett 1år.
f) Valberedningen för en tid av ett 1år; Kjell Perers ordf. Lofsdalens SK, Eva Larsson,
Överkalix SK och Bror Eliasson, Locknebygdens SK.
g) Ombud till möten där SSCO representerar med ombud; Jan Sund

13. Mötet beslöt att tillsätta en anställd generalsekreterare. Till denna post anställs Jan Sund, på
ett år, 13/10 2008 – 12/10 2009.
14. Inga inkomna motioner fanns att behandla.
15. SSCO policydokument behandlades och, efter en del justeringar i texten fastställde mötet
policyn för ett år framåt. Styrelsen fick i uppdrag att utreda skrivningen i avsnittet
”Ledavgifter”.
16. Mötet avslutades av Gunnar Hedin som tackade deltagarna för ett bra årsmöte.
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