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1. Fastställande av röstlängd för mötet.
En närvarolista skickades runt. Den används som röstlängd om behov uppkommer.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mikael Åhl valdes till mötesordförande och Maria Bränström till mötessekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Ingrid Almkvist och Stefan Ronnling valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet har utlysts på det sätt som stadgarna reglerar.
5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Ingrid Almqvist redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Anders Forsberg redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgifter beslutades enligt styrelsens förslag.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Mikael Åhl redogjorde för förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013-2014.
Anders Forsberg redogjorde för budget. Verksamhetsplan och budget fastställdes.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsens förslag till stadgeändring antogs. Se bilaga.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
Mikael Åhl valdes till ordförande för en tid av två år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
Till ledamöter för en tid av två år valdes Maria Bränström, Anders Forsberg och Andreas
Vretblom. Gunilla Stenmark valdes till ordinarie ledamot på ett år (fyllnadsval). Egon
Nyström har ett år kvar av sin mandatperiod i styrelsen.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
Till suppleanter valdes Ingrid Almkvist (1) och Stefan Ronnling (2).
d) två revisorer för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
Till revisorer för en tid av ett år valdes Stefan Kärrlander (sammankallande) och Fredrik
German.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;
Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Karin Wiechel (sammankallande)
och Anna-Karin Thomsson.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);
Till föreningens ombud valdes Mikael Åhl och Gunilla Stenmark.
13. Övriga frågor:
Skid-SM 2014
Röbäcks skidklubb kommer tillsammans med Täfteå IK och IFK Umeå skidor att vara med och
arrangera skid-SM som en del i SM-veckan i Umeå 2014. De tre föreningarna har tillsammans
bildat Umeå skidallians med syfte dels att anordna Skid-SM 2014, dels att tillsammans utveckla
skidåkningen i Umeå. Gunilla Stenmark och Kent Eriksson från RSK finns med i styrelsen för
skidalliansen och Ingrid Almkvist sitter i valberedningen. Roland Forsberg sitter med som RSK:s
representant i marknadsföringsgruppen inför skid-SM. SM-tävlingarna går av stapeln torsdag till
söndag vecka 3, 2014. Tävlingsgrenarna är skiathlon, sprint, stafett och 10/15 km i den ordningen.
Totalt kommer ca 200 funktionärer att behövas, så vi önskar att klubbens medlemmar avsätter
dessa dagar för att kunna vara med som funktionärer vid tävlingen. Tävlingen beräknas ge ett rejält
överskott till klubbarna. Eventuellt blir det kvällstävling fredag (sprint). Mer information kommer
längre fram.
Newbody
Vi kommer som vanligt att sälja kläder från Newbody med start i augusti.
Tränings-T-shirt med klubbens färger och logga
Ett förslag finns framtaget. Deltagarna på årsmötet fick lämna synpunkter på förslagen till Ingrid
som genomför beställningen. Ingrid kommer att skicka ut ett mail till alla medlemmar med ett
erbjudande om att beställa träningst-shirt.
Mikael Åhl avslutade mötet.
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