Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation

Protokoll för ordinarie årsstämma för Sveriges snöskoteråkares
centralorganisation (SSCO), 2010-11-21, Lillhärdal
1. Ordförande Gunnar Hedin öppnande mötet.
2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Gunnar Hedin och Jan Sund.
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mikael Lindström och Ewy Carlsson.
4. Röstlängden fastställdes för mötet. 8 röster fanns representerade.
5. Gs Jan Sund redogjorde för hur mötet utlysts. Mötet godkände utlysningen.
6. Föredragningslistan godtogs. Med ändringen punkt, 15B Sonfjället.
7. Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen samt redogjorde för ekonomin. Resultatoch balansrapport föredrogs.
Berättelserna godkändes av mötet och lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
10. Avgifterna fastställdes oförändrade till 300:-/examinerad elev samt medlemsavgift till
100:-.
11. Verksamhetsplanen föredrogs och godkändes av mötet.
12. Val;
Till föreningens ordförande för en tid av 1 år valdes Gunnar Hedin.
Till ledamöter för en tid av två år valdes P-H Åström och Kent Karlsson.
Till ledamot för en tid av ett år Bengt Wikström.
Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes Mikael Berntsson och Sören Bergström
Till revisor för en tid av 1 år valdes Stefan Åslund
Till revisorsuppleant för en tid av 1 år valdes Ingemar Eriksson.
Till ledamöter i valberedningen valdes Tomas Lövhaga och Yngve Börne.
Till ombud att representera SSCO vid sådana möten där SSCO representeras av ombud
valdes Gs Jan Sund.
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13. Beslutade att delegera beslut om fortsatt anställning till ordförande hädanefter.
14. Det fanns inga inkomna motioner.
15. Policydokumentet för SSCO gicks igenom, och mötet bestämde att vi inte behövde
förändra något. Mötet uppdrog åt Kjell Ericsson, Åredalens SSK, att utarbeta en
miljöpolicy för SSCO.
15b. Mötet uppdrog åt Gs att bevaka och fortsätta med arbetet att öppna en led över Sonfjällets
Nationalpark
16. Mötet avslutades av Gunnar Hedin som tackade deltagarna för ett bra årsmöte.
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