
                               

Protokoll

fört vid föreningsårsstämma med Lofsdalsspår Ekonomisk Förening

Tid: 6 augusti 2017 kl 10.00

Plats: Fjällanläggningen, konferenslokalen i Lofsdalen

Närvarande: Håkan Haraldsson Styrelsen
Emil Backman Styrelsen/Explore AB
Stefan Forslund Styrelsen/Uppvallen
Jimmy Gudru Styrelsen/Lofsdalens lägergård
Lars Larsson Lofsdalsspår
Bodil Åslund Lofsdalsspår
Jan Örnevik     Uppvallen 
Hans Claesson Uppvallen
Åke Pettersson Uppvallen
Erik Wilhelmsson Uppvallen
Håkan Fredholm Hovärken
Magnus Johansson Lövhammaren
Sven-Emil Backman Valberedningen

§ 1.  Mötets öppnande samt  
        Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare

Håkan Haraldsson öppnade årsstämman och hälsade deltagarna välkomna.

Håkan Haraldsson valdes till ordförande för årsstämman och Stefan Forslund till sekreterare.

Magnus Johansson och Håkan Fredholm valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 2.  Fastställande av röstlängd och röstetal  
Ordföranden ställde fråga om det var ok att bestämma röstetalet senare om behov föreligger.
Årsstämman godkände detta.

§ 3.  Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skickades ut per post till medlemmarna den 13 juli 2017

Årsstämman fann att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna
Önskemål från Erik Wilhelmsson att stämman utlyses på Lofsdalsspår Hemsida.

§ 4.  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning samt förvaltningsberättelsen med resultat- och 
balansräkningen.
Frågor på verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen från Åke och Erik, besvarades 
under hand.
Försäljning av skidknappar ökade med 18,9 % mot föregående år.
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Försäljningen av skoterkort ökade med 16,5 % mot föregående år.

Årsredovisningen visar en omsättning på 2 858 799 kr och med ett resultat på 21 015 kr.
Den totala omsättningen innebär en ökning med ca 12%  jämfört med föregående verksamhetsår.

Vidare berättade Håkan att vi under året fått mycket beröm för våra spår och leder och fick även 
medhåll av de närvarande.

Stefan ombads att redogöra för vad som utförts och kommer att utföras i projektet Lofsdalen 
Masterplan 2.0 som pågår med bl a en rörtunnel i byspårets dragning genom 
Uppvallen/Ljungbacken, en skidbro i Hovärksspårets passage av Uppvallsvägen, 2 st nya 
vallabodar, 6 st vindskydd som skall placeras ut samt utökning av P-platsen på Västvallen.
En fortsatt satsning görs även Elljusspåret med att försöka få till ett snökanonsystem på en 1,5 
km slinga i ett samarbete med Fjällanläggningen. En ny hemsida för Lofsdalen har även 
utarbetats och förbättrats för att locka fler besökare till Lofsdalen.
  
Ordföranden ombads att läsa igenom förvaltningsberättelsen (bilagan till årsredovisningen) och 
de som hade frågor kring denna, besvarades dessa under hand.

§ 5.  Revisionsberättelse
Någon revisor var ej närvarande varför Håkan ställde frågan, om revisorernas undertecknade 
revisionsberättelse där de tillstyrker att styrelsen disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsstämman godkände revisionsberättelsen som därmed lades till handlingarna.

§ 6.  Fastställande av resultat- och balansräkningar
Håkan redogjorde varför man i årsredovisningen inte avsätter 5 % (ca 1000 kr) av uppkommet 
överskott till reservfond som stipuleras i föreningens stadgar. Däremot görs bokslutsdispositioner
och övriga avsättningar vilket överskrider de 5 % som stadgarna föreskriver.

Stämman förklarade sig nöjd med svaret.

Årsstämman godkände därefter resultat- och balansräkningarna som därmed lades till 
handlingarna.

§ 7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Beslutet var enhälligt.

§ 8.  Beslut om disposition av verksamhetsårets resultat  
Årsstämman godkände styrelsens förslag, att överföra årets vinst av 21 015 kr, att balanseras mot
tidigare års överskott 953 226 kr, disponeras så att vi i ny räkning disponerar 974 241 kr

§ 9.  Fastställande av årsavgift
Medlemmarnas årsavgift fastställdes till oförändrade 2 000 kr
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§ 10.  Fastställande av medlemsavgift
Medlemsinsatsen för nya medlemmar till föreningen behålls till oförändrade 1 000 kr

§ 11.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Håkan föredrog styrelsens förslag till budget för 2017-2018.
Intäkter och kostnader kommenterades under hand och att styrelsens förslag beräknas sluta med 
ett årsresultat på ca 217 tkr.
Årsstämman godkände styrelsens avgiftsförslag och fastställde budgeten.

§ 12.  Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att ersättningar till styrelsemedlemmar ska lämnas oförändrade tills 
vidare, d.v.s att inget arvode utgår, samt att bilersättning enligt den statliga normen utbetalas, då
styrelsemöten ej sammanfaller med övriga uppdrag i Lofsdalen.

Förslag väcktes från de närvarande och uppmanade styrelsen att till nästkommande årsmöte ta 
fram ett förslag på arvode till styrelsens ledamöter och dessutom att bilersättning till styrelsen 
skall utgå oavsett om mötena sammanfaller med övriga uppdrag i Lofsdalen. 

Revisorer ersätts enligt räkning.

§ 13.  Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Valberedningens ordförande Sven-Emil Backman läste upp valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter för två år valdes:
Omval av Stefan Forslund, Ola Andersson och Sören Nilsson
Nyval av Leif Edejern, bosatt på Uppvallen.

Håkan Haraldsson samt Emil Backman har ett år kvar på sin mandatperiod.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes:
Omval av Örjan Wiklund samt nyval av Håkan Fredholm, Hovärken

Val av ordförande för ett år
Håkan Haraldsson valdes till ordförande för Lofsdalsspår Ekonomisk Förening för innevarande 
verksamhetsår 2017-2018.

§ 14.  Val av revisorer och en suppleant
Till föreningen revisorer och revisorssuppleant för ett år valdes
Robin Lindkvist ordinarie samt Henrik Rängård som suppleant. (Båda från Anroli revision).

Samtliga val i enlighet med valberedningens förslag

§ 15.  Val av valberedning
Till valberedningen ordförande omvaldes Sven-Emil Backman för ett år. 
Till ledamöter för ett år, omval av Kjell Bäckelin samt nyval av Jimmy Gudru. 
Till suppleant för ett år valdes Åke Pettersson. 
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§ 16.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
Inval av nya medlemmar. Ingen ny medlem har sökt inträde i Lofsdalsspår.

Håkan informerade kort om de förändringar i betalsystemet som kommer att ske kommande 
säsong och som även sänts ut till rep förenings ordförande. 

Åke tog på nytt upp frågan om fria spårknappar och skoterkort till gamla styrelsemedlemmar och
övriga som deltagit i många år i Lofsdalsspårs arbete.
 
Styrelsen tar till sig de förslag som diskuterades och tar upp frågorna i styrelsearbetet.

§ 17.    Tillgänglighet för protokollet
Stämman godkände styrelsens förslag att kallelse samt årsmötesprotokollet införs på 
Lofsdalsspårs hemsida i fortsättningen.

§ 18. Avslutning
Som avslut på stämman riktade ordföranden ett varmt tack till styrelsen och till våra spårvärdar 
för deras idoga arbete ute i spår och leder.

Ordföranden tackade även mötesdeltagarna för deras engagemang för föreningen och för det 
förtroende de visat styrelsen och avlutade därefter årsstämman.

Vid protokollet: Justeras:

Stefan Forslund                                            Magnus Johansson Håkan Fredholm

Håkan Haraldsson
Ordförande
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