Gotlands Orienteringsförbund

Årsmötesprotokoll
2012-03-07

Tid:
19.00
Plats:
Lövsta Landsbygdscentrum, Roma
Närvarande: Ett 25-tal orienterare från öns föreningar
samt Bert-Ola Wallin, GI
Årsmötet föregicks av utdelning av SOFTs förtjänsttecken till Stefan Hellström, Viborgs OK,
Anders Levin, Svaide Roma SOK och Björn Andersson, Bro OK. Anders Levin kunde ej
närvara men övriga mottog plakett och blommor.
§1

Årsmötets öppnande
GOFs ordförande Ann-Sofi Lindskog hälsade samtliga mötesdeltagare
välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd.
Följande föreningar var representerade: Gotlands Bro OK, KA3 IF, Svaide
Roma SOK, Visborgs OK, VIF Gute SOK, IF Hansa Hoburg. Garda IK
närvarade ej.

§3

Godkännande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Bert-Ola Wallin, GI. Till sekreterare valdes Eva
Kappel.

§ 6-7

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet
Till justerare, tillika rösträknare, för mötet valdes Eric Johansson och Elisabeth
Kimell.

§ 8-9

Behandling av GOF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret samt behandling av GOF-styrelsens årsredovisning för det
gångna året
Verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom och lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan.
Ekonomin för 2011 redovisades och godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Behandling av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för GOF-styrelsens förvaltning
Mötet beslutade att ge GOF-styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12

Behandling av förslag från GOF-styrelsen
Inga förslag

§ 13

Behandling av förslag som inkommit enligt §10, motioner.
Inga motioner har inkommit.

§ 14

Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för GOFs olika kommittéer gicks igenom. Några justeringar
gjordes och med dessa ändringar godkändes verksamhetsplanen för 2012.
Den nya godkända versionen kommer på hemsidan.

§ 15

Beslut om föreningarnas årsavgift till GOF och andra avgifter samt budget
för verksamhetsår 2012.
Mötet beslutade om en höjning av årsavgift till GOF till 2000 kronor.
Lokal tävlingsavgift ändras till 2kr/vuxen och en krona/ungdom. Vid lån av
Sportidentutrustning höjs avgiften till 300 resp 600 kronor per tävlingsdag. 5 kr
för startande vid Motionsorienteringarna. Kostnaden för att nyttja kansliets
arbete är 200kr/timme. Mötet godkände förslaget.
Budget gick igenom. Årsmötet godkände föreslagen budget.

§ 16

Val av förbundsordförande, tillika ordförande i GOF-styrelsen på ett år
Valberedningen hade inte lyckats få fram förslag på ny ordförande då Ann-Sofi
avsagt sig omval. Mötets åsikt var att mötet inte kunde avslutas utan att ny
ordförande valts och Eric Johansson valdes på ett år som ordförande för
Gotlands OF.

§ 17

Val av övriga styrelseledamöter
5 st på två år
Anders Nilsson, omval 2 år
Jan Rondahl, omval 2 år
Kurt Lillro, omval 2 år
Greger Westerlund, omval 2 år
Kjell Olofsson, nyval 2 år
Kvar i styrelsen ytterligare ett år är Svenerik Johansson och
Stefan Hellström

§ 18

Anmälan av kommittéledamöter
Elitkommitté
Rolf Malmros, sammankallande, Jonn Boman, Olof Persson,
USM-grupp
Anna Samelius och Eva Kappel.

Tävlingstekniska kommittén
Anders Nilsson, sammankallande, repr från Svaide Roma, Berndt Berg, Ronny
Liljegren, Niklas Hermansson, Kjell Olofsson, Svenerik Johansson samt Leif
Andersson.

§ 19

Val av två revisorer och en revisorsuppleant för tiden till och med
nästkommande ordinarie årsmöte

Revisorer
Anna Samuelsson, nyval
Lina Allmungs, omval
Revisorsuppleant
Ing-Marie Bergman, omval
§ 20

Beslut om val av ombud till Gotlands Idrottsförbunds och SISUutbildarnas möte
Beslutades att styrelsen inom sig utser ombud.

§ 21

Val av valberedning
Niklas Callenmark, Svaide Roma SOK, sammankallande
Bo Magnusson, Visborgs OK
Ann-Sofi Lindskog, Gotlands Bro OK

Bert-Ola Wallin tackade för sig och lämnade över ordförandeklubban till GOFs nye-gamle
ordföranden Eric Johnsson. Eric tackade för förtroendet och förklarade mötet avslutat.

Därefter delade Eric ut blommor till Ann-Sofi och tackade för de två åren som Ann-Sofi har
varit ordförande. Även avgående revisor Gunnar Eriksson, Bert-Ola Wallin och Eva Kappel
tackades med blommer. Anders tog över och delade ut blommor till nye ordföranden Eric.
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