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Ordinarie årsmöte 2016-04-03 
 
Tid: 2016-04-03 
Plats: Fryksdalens PK klubbstuga, Sunne 

 
§1 Lars Jonsson hälsade de närvarande ombuden för kretsens föreningar välkomna 

och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Mötet godkände att årsmötet behörigen utlysts och att kallelsen utskickats i 

behörig ordning. 
 
§3 Den på mötet utdelade dagordningen godkändes av mötet. 
 
§4 Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Lars Jonsson. 
 
§5 Till mötessekreterare valdes kretssekreterare Claes-Håkan Carlsson. 
 
§6 Till justeringsmän för protokollet tillika rösträknare valdes Rolf Nilsson och Per 

Nordengren. 
 
§7 Upprop förrättades, följande föreningar hade ombud på årsmötet: 
 
 Arvika PK (6 röster) 
 Charlottenberg PK (3 röster) 
 Edsvalla PSK (0 röster) 
 Fryksdalens PK (4 röster) 
 Hagfors-Uddeholm PK (4 röster) 
 KPSK (7 röster) 
 Storfors PK (3 röster) 
 Säffle PK (4 röster) 
 Älvenäs PK (3 röster) 
 
§8 Verksamhetsberättelse (rev 1) för 2015 genomgicks och godkändes med vissa 

justeringar. Därefter publiceras den på hemsidan. 
 
§9 Resultat- och balansrapport och för Värmlandskretsen avseende 2015 

genomgicks (bilaga). 
 
§10 Resultat- och balansrapport för Nordenborgsfonden för 2015 presenterades 

(bilaga). Under året har en garantivinst utbetalats till fonden. 
 
§11 Revisionsrapporterna för Värmlandskretsen och Nordenborgsfonden lästes upp 

av revisorn. Dessa biläggs. Årsmötet hade inga anmärkningar på dessa. 
 
§12 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 
 
§13 Inga rapporter hade inkommit till årsmötet. 
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§14 Inga motioner hade inkommit till kretsmötet. 
 
§15 Årsmötet behandlade av förbundet utskickade motioner till 2016 års 

förbundsmöte. Resultatet av årsmötets beslut redovisas i separat dokument 
(bifogas). 

 
§16 Kretsstyrelsens förslag till verksamhetsplan diskuterades och godkändes.  
 
 Tävlingsprogrammet för 2016 fastställdes. Denna är tidigare publicerad på 

kretsens hemsida. Några klargörande har införts 
 
§17 Efter att hört kassörens förslag till budget för 2016 till 2020 godkändes denna. 
 
§18 Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2017 ska vara oförändrad, dvs 250 per 

förening. 
 
§19 Årsmötet beslutade att samma kostnadsersättningar för funktionärer som 2016 

skall utgå även 2017. Ersättningen är avsedd att täcka diverse utlägg som dessa 
funktionärer har, exempelvis telefon och portokostnader. 

 
 Ersättning för ordförande: 500 kronor 
 Ersättning för kassören: 500 kronor 
 Ersättning för sekreteraren: 800 kronor 
 
§20 Till kretsordförande för ett år (2016) valdes Lars Jonsson. 
 
§21 Till styrelseledamöter för två år (2016-2017) omvaldes Rune Falk och Lars 

Dahlström.  
 Sedan tidigare valda som ledamöter för 2015-2016 är Claes-Håkan Carlsson och 

Bengt Olofsson 
 
§22 Som styrelsesuppleant för ett år (2016) omvaldes Lennart Bengtsson och Hans 

Erikson för två år (2016-2017). 
 
§23 Som revisorer för ett år (2016) omvaldes Jörgen Persson och Cecilia Larsson. 
 
§24 Som revisorssuppleant för ett år (2016) omvaldes Krister Olsson. 
 
§25 Som valnämnd inför årsmötet 2017 omvaldes Erik Everbrink (sammankallande) 

och Folke Weinholt. 
 
§26 Det beslöts att kretsstyrelsen själva utser representanter vid 2016 kretskonferens 

och förbundsmöte samt vid SISU Värmlands årsmöte. 
 
§27 Timberäkning och utdelning efter SM 2015 diskuterades och det konstaterades 

troliga felaktigheter i redovisningen. Det beslöts att en begränsad list ska läggas 
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ut på kretsens hemsida fi)r eventuella synpunkter fran ftlreningar. Denna
korrigeringstid sattes till max två veckor.

Övriga frågor:
VSM i precision 2016 ska genomftiras av Fryksdalens PK den 3 september 2016.

Om det finns behov ska andra fiireningar stödja med funktionåirer
Kvalificeringskrav inftir årets SM i Milsnabb klargjordes. Samma krav som

tidigare år. Vid SM 2017 gälIer krav enligt S(uthandboken.
Edsvalla PK ville ha ett klargörande kring varning om uteslutning. Det
konstaterades att någon sådan inte har utfiirdats utan beror på interna
missft)rstånd i ftireningen.
Edsvalla PK ville ha klargjort rutinerna kring utskickande av årsfaktura. Detta
diskuterades och klargjordes av kassören.

Mötesordftirande tackade de deltagande delegaterna ftir dagens möte och det
ftirtroende som han och den övriga styrelsen kiinner inftir framtiden. Han tackade

också Fryksdalens PK ftir lånet av lokal och ftirtiiringen som bjöds.
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Lars Jonsson
Ordftirande

Justeras

Per Nordengren
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