Västernorrlands Curlingförbund

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte måndagen den 30 maj 2013
Plats:
Närvarande:

Härnösands Curlinghall.
Agneta Edin, Urban Warberg, Bill Tåqvist, Björn Sidén, Arne Modig.

§1

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd enligt SCF.
Förslag: HCK 6 röster, Hökens IF (passiv) 0 röster, CA-90 CK 1 röst,
Old Players CK 2 röster, CK Skvadern 3 röster, Sollefteå CK 2 röster,
Sundsvalls CK 3 röster, Örnsköldsviks CK 2 röster.

§2

Frågan om mötets behöriga utlysning svarades det JA på.

§3

Björn Sidén valdes till Ordförande för mötet.

§4

Val av sekreterare för mötet valdes Arne Modig

§5

Val av två justerare tillika rösträknare valdes Urban Warberg, Johan
Söderström.

§6

Björn redogjorde för Verksamhetsberättelsen 2012-05-01-2013-04-30.
Konstaterades att medlemsantalen i de 8 klubbarna i Västernorrland har
minskat med 47 medlemmar mot förra året. Alla klubbar tappade utom HCK
som visar en ökning på 10 medlemmar.

§7

Agneta Edin gick igenom resultat- och balansrapport. Året har gått i stort sett
plus minus noll. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-2013.

§8

Val av ordförande för en tid av ett år Björn Sidén.

§9

Val av två övriga medlemmar för en tid av två år Arne Modig, Oscar Sjöström,
(Robert Bergqvist) är inte tillfrågade.

§10

Val av revisorer och en personlig suppleant för granskning av VCF
räkenskaper för en tid av ett år. Ulf Nyström respektive Åke Norberg.

§11

Val av sammankallande i valnämnden för en tid av ett år; Sundsvalls
Curlingklubbs ordförande Robert Bergqvist.

§12

A Edin valdes till Ombud och B Tåqvist suppleant till SCF-årsmöte 2013.

§13

Urban Warberg gick igenom tävlingsresultat för säsongen 2012-2013. Bifogar
Tävlingsverksamheten inom Västernorrlands.curlingdistrikt säsongen 20122013.

§14

Årets ungdomsledarstipendium om 1000 kr överlämnades med ett diplom till
Johan Söderström SCK, som på ett förtjänstfullt sätt skött om utbildning och
träning av ungdomar i klubben. Grattis!

§16

Avtackning av Urban Warberg som kommer att byta bostadsort under nästa
säsong. Urban har varit den som pusslat ihop spelschema och orter på ett
utsökt bra sätt. Ordförande uppvaktade och önskade honom lycka till i
huvudstaden. Samtidigt som vi önskar Oscar Sjöström välkommen in som
tävlingsledare med assistans av Urban har lovat att hjälpa till så länge han är
kvar i Sundsvall.

§17

Mötet avslutades och en god middag avnjöts!

Sundsvall den 21.6.2013
Vid protokollet
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