Årsmöte med Svenska Skärmflygförbundet
Lokal: Stockholmsmässan i Älvsjö 2010-03-13
Närvarande: enligt bilaga.
1. Mötet öppnades, upprop samt granskning av fullmakter genomfördes.
2. Fastställande av röstlängd genomfördes.
3. Styrelsen redogjorde för årsmötets utlysande. Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.
4. Till mötesordförande valdes Pär Jönsson.
5. Till mötessekreterare valdes Sune Cullberg.
6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Daniel Liedström och Erika Jenneborn
Nilsson.
7. Styrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse och det gavs tillfällen till frågor.
Styrelsen presenterade därefter sin förvaltningsberättelse med bokslut och det gavs
även där tillfällen till frågor.
8. Revisionsberättelsen från Margareta Klevberg lästes upp, i vilken årsmötet
rekommenderades att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
9. Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
10. Proposition om stadgeändring. Mötet delade upp propositionen i tre frågor. Punkt 8.10
om styrelsemedlem kan vara klubbrepresentant bifölls. Punkt 8.14 om mandattid
bifölls. Punkt 10.1 om styrelsens sammansättning diskuterades. Mötet röstade jämnt i
denna fråga. Då 2/3-dels majoritet krävs för ändring avslogs alltså propositionen på
denna punkt.
11. Motioner från Örebro behandlades. Motion 1 avslogs. Motion 2 gick till votering, 12
röster emot och 8 för. Motion 2 avslogs därmed. Motion 3 avslogs. Motion 4 anses
besvarad i och med styrelsens proposition. Motion 5 bifölls av mötet.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes, med ett önskemål om
remissförfarande i stora frågor.
13. Förbundsavgiften är oförändrad till kommande år.
14. Budget för 2010 faställdes på summanivå
Paus med prisutdelning i Distansligan 2009. Olov Nydahl flög längst, följd av Magnus
Österberg och Janne Järnesjö.
15. Personval:
Till ordförande valdes Pär Jönsson
Till vice ordförande valdes Sune Cullberg

Till sekreterare valdes Lars-Olof Schön
Till kassör omvaldes Kalle Olsson
Till ordförande för utbildnings- och säkerhetskommittén omvaldes Joakim Ringvide
Till ordförande i paramotorkommittén valdes Per Linnstrand
Till ordförande i tävlingskommittén valdes Emanuel Brodin
Till övriga ledamöter valdes Håkan Polanik och Lars Melin Falkenström.
Mötet beslutade att dessutom välja en suppleant till styrelsen, HP Fallesen.
Till revisor valdes Margareta Klevberg. Inga förslag fanns till revisorssuppleant.
Till ordinarie representant i Flygsportförbundets styrelse tillika valberedning utsågs
Björn Hårdstedt med HP Fallesen som suppleant.
Till valberedning för personval vid nästa årsmöte utsågs Fenix, SFG och Norrsken
med förstnämnda som sammankallande.
16. Under övriga frågor uttalades önskemål om att styrelsen skulle arbeta för högre
försäkringsbelopp och sakförsäkring samt komma med mer information om
verksamheten. Marko påminde om att bidrag till Hypoxia tas tacksamt emot.
17. Årsmötet avslutades 17:50
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