Västernorrlands Curlingförbund

Årsmöte VCF 2015-06-09
Plats: Härnösand Arena
Tid: 19:00
1. Upprop och fullmaktsgranskning
Närvarande klubbar: Härnösands CK, Sollefteå CK, Sundsvalls CIF, Old Players CK
och Örnsköldsviks CK.
2. Föredragningslistan fastställdes.
3. Mötet befanns behörigt utlyst.
4. Björn Sidén valdes till mötesordförande.
5. Marcus Sundgren valdes till mötessekreterare.
6. Till justerare och rösträknare valdes Janne Eriksson och Anders Rodin.
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelser
a. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Björn, förvaltningsberättelsen
föredrogs av Agneta, och båda lades till handlingarna. Två förslag till budget
presenterades: Idrott Online istället för eget webbhotell sparar 400 kr,
ledarstipendiet på 1000 kr stryks. Med dessa förändringar fastställdes budgeten
enligt det vänstra förslaget (se bilaga).
b. Revisionsberättelsen föredrogs av Björn och lades till handlingarna (se bilaga).
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Till ordförande valdes Björn Sidén för en tid av 1 år.
10. Till ledamot för en tid av två år valdes Anders Rodin. Övriga tre ledamöter har ett år
kvar på sina respektive mandattider.
11. Till suppleanter valdes Per-Anders Westin (ÖCK) för en tid av två år, Marcus
Sundgren (HCK) för en tid av ett år, samt beslutades att Hans Nordin (SoCK) erbjuds
att adjungeras till styrelsemötena.
12. Ulf Nyström valdes till revisor med Gösta Sjödin som personlig revisorssuppleant.
13. På tur att vara sammankallande i valnämnden för kommande verksamhetsår är
ordföranden i HCK.
14. Till representant för VCF vid SCFs årsmöte 2015 valdes Björn Sidén, med Bill
Tåqvist som suppleant.

15. Föreslogs att ta fram en modell för att minska antalet lag i div 2 från 12 till 8, och att i
samband med detta se över intresset i klubbarna för att inrätta en div 4.
För resultatsammanställning av det gångna årets divisionsspel (1, 2 och 3) hänvisas till
ett kommande underlag från Tord.
16. Stadgarna fastställdes i enlighet med tidigare utskickat förslag.
17. Björn redogjorde för uppvaktning av lag Rite Ice, HCK som vann JSM pojkar 2015.
18. Övriga frågor
a. Reglerna för divisionsspel måste vara klargjorda innan säsongsstart. Justering av
den befintliga instruktionen görs, träning inför första spelpasset förlängs till 15
min per lag men inkluderar tid för teedragning.
b. Kan säsongsstarten för divisionsspelet tidigareläggas? Det är synd att tappa bort
hela oktober. Frågan vidarebefordras till tävlingskommittén i SCF.

Mötesordförande

Mötessekreterare

____________________________
Björn Sidén

_____________________________
Marcus Sundgren

Justerat

Justerat

____________________________
Janne Eriksson

_____________________________
Anders Rodin

