
                               

Protokoll

fört vid föreningsårsstämma med Lofsdalsspår Ekonomisk Förening

Tid: 5 augusti 2018 kl 10.00

Plats: Fjällanläggningen, konferenslokalen i Lofsdalen

Närvarande:  Emil Backman Styrelsen/Lofsdalsfjällens turistekonomisk förening
Stefan Forslund Styrelsen/Uppvallen
Ola Andersson Styrelsen Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Håkan Fredholm Hovärken
Gunnar Lind Explore Lofsdalen
Lars Larsson Lofsdalsspår
Bodil Åslund Lofsdalsspår
Erik Wilhelmsson Uppvallen
Magnus Johansson Lövhammaren
Ulf Hjellum Höglandet
Marcus Hennevelt Höglandet
Sven-Emil Backman Valberedningen
Åke Pettersson Valberedningen
Kjell Bäckelin Valberedningen

§ 1.  Mötets öppnande samt  
        val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknareEmil 
Backman öppnade årsstämman och hälsade deltagarna välkomna.
Emil Backman valdes till ordförande för årsstämman och Stefan Forslund till sekreterare.

Sven-Emil Backman och Ola Andersson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 2.  Fastställande av röstlängd och röstetal  
Ordföranden konstaterade att 7 st av föreningens medlemmar var representerade.

§ 3.  Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skickades ut per post till medlemmarna den 12 juli 2018
Årsstämman fann att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna

§ 4.  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning samt förvaltningsberättelsen med resultat- och 
balansräkningen

Frågor på årsredovisningen besvarades under hand.
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Försäljning av skidknappar ökade med ca 57 % mot föregående år.

Försäljningen av skoterkort ökade med ca 59 % mot föregående år. 

Årsredovisningen visar en nettoomsättning på ca 3 637 tkr och med ett resultat på ca 158 tkr.

Ordföranden bad de närvarande 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 Emil 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
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 158 505 kr, att balanseras 
mot tidigare års överskott 974 241kr, disponeras så att i ny räkning överföres 1 132 749  kr.

§ 9.  Fastställande av medlemsavgift
Medlemmarnas årsavgift fastställdes till oförändrade 2 000 kr

§ 10.  Fastställande av medlemsinsats
Medlemsinsatsen för nya medlemmar till föreningen behålls till oförändrade 1 000 kr

§ 11.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Emil föredrog styrelsens förslag till budget för 2018-2019.

Intäkter och kostnader kommenterades under hand och att styrelsens förslag beräknas sluta med 
ett årsresultat på ca 146 tkr.

Årsstämman godkände styrelsens avgiftsförslag och fastställde budgeten.
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§ 12.  Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att ersättningar till styrelsemedlemmar skall utgå med:  
För styrelsens ordförande en månatlig ersättning med 5000 kr.
För övriga i styrelsen utgår en ersättning med 1000 kr 
Dessutom utgår bilersättning vid styrelseuppdragen enligt den statliga normen med 18:50 per mil

Revisorer ersätts enligt räkning.

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

Till styrelseledamöter för två år valdes:
Omval av Emil Backman
Nyval av Gunnar Lind samt Håkan Fredholm

Stefan Forslund, Ola Andersson och Leif Edejern har ett år kvar på sin mandatperiod.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes:
Omval av Örjan Wiklund samt nyval av Sören Nilson 

Val av ordförande för ett år
Gunnar Lind valdes till ordförande för Lofsdalsspår Ekonomisk Förening för innevarande 
verksamhetsår 2018-2019.

§ 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 och Åke Pettersson.

§ 16.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt övriga frågor
Inval av nya medlemmar. Ingen ny medlem har sökt inträde i Lofsdalsspår.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens motion om förändring av Föreningens verksamhetsår, 
tillika räkenskapsår, att omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

Beslutet var enhälligt.
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Under övriga frågor påpekade Åke Pettersson att en avjämning (borttagning av sten och rötter) 
av framför allt Hovärksspåret, bör göras med maskin för att tidigare kunna snölägga spåret.

Erik Wilhelmsson vill att spårföreningen gör en översyn av spårbredden på våra leder och 
breddar dessa för att undvika skador på närliggande träd mm och även för att undvika skador på 
våra maskiner.

Styrelsen tar till sig de förslag som diskuterades och tar upp frågorna i styrelsearbetet.

§ 17.    Tillgänglighet för protokollet

Stämman godkände styrelsens förslag att årsmötesprotokollet införs på Lofsdalsspårs hemsida.

§ 18. Avslutning
Som avslut på stämman riktade ordföranden ett varmt tack till våra sponsorer och även till 
styrelsen och till den under året avgående ordföranden Håkan Haraldsson.
Ett stort tack riktades även 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.

Ordföranden överlämnade därefter ordet till den nya ordföranden Gunnar Lind och bad honom 
att kort presentera sig för de närvarande.

Vid protokollet: Justeras:

Stefan Forslund                                            Sven-Emil Backman                  Ola Andersson

Emil Backman
Ordförande
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