Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation

Protokoll för ordinarie årsstämma för Sveriges snöskoteråkares
centralorganisation (SSCO), 2008 01 26 i Östersund.
Gunnar Hedin hälsade alla välkomna, och en ordnade en presentationsrunda. (Deltagarlista bil. 1)
1. Till röstlängd för mötet fastställdes anmälningslistan.
2. Till ordförande för mötet valdes Gunnar Hedin, och till sekreterare Jan Sund.
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mikael lindström och Stickan Eriksson.
4. Mötet godkände utlysningen av mötet.
5. Föredragningslista fastställdes av mötet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret presenterades och
godkändes av mötet,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret presenterades och godkändes av mötet.
Mötet beslutade att lägga dessa till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret upplästes och godkändes av mötet.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser godkändes av mötet.
9. Avgift för examination fastställdes till 300:-/ elev. Mötet beslutade att en medlemsavgift på
100:-/ förening/företag eller enskild medlem, skall tagas ut från och med nästa
räkenskapsår.
10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret upplästes
och godkändes av mötet.
11. Inga motioner hade inkommit.
12. Mötet valde
a) Gunnar Hedin till föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) Mikael Lindström och Bo Andersson till ledamöter i styrelsen för en tid 2 år;
c) Kent Karlsson och Bengt Vikström till suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
d) Stefan Åslund till revisor, och Ingemar Eriksson till revisorssuppleant.
e)Robert Gjersvold (ordförande), Kalle Kyrö och Kjell Perers till ledamöter i
valberedningen för en tid av ett 1år.
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud, utses av styrelsen.
13. Mötet fastställde ett policydokument som innehåller policy om leder, ledavgifter,
nykterhet, certifiering av uthyrare, utbildning, hjälmkrav, högkamsmattor och miljö.
(bil. 2)
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14. Mötet beslutade att forum och årsmöte skall hållas på samma helg. Tidpunkten

fasställdes till okt – nov 2008. Mötet ska inte förläggas till Jämtlands län. Mötet
uppdrar åt styrelsen att arrangera detta
15. Ordförande tackar för deltagarnas tid och engagemang, och avslutade mötet.
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