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Protokoll Västerbottens Innebandyförbunds årsmöte 2022-06-13 
§ 1. Röstlängden fastställdes av mötet. 

§ 2. Mötet fastställdes behörigen utlyst. 

§ 3. Föredragningslistan fastställdes. 

§ 4. Till ordförande för mötet valdes Daniel Sandström, RF-SISU. 

§ 5. Till sekreterare för mötet valdes Håkan Boström. 

§ 6. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Björn Norman och Per Oscarsson. 

§7a&b. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen.  

§ 8. Mötet godkände revisionsberättelsen. 

§ 9. Mötet beviljade ansvarsfrihet för det gångna årets SDF-styrelse. 

§ 10. Inga motioner hade inkommit till styrelsen senast den 1 april 2022. 

§ 11. Mötet fastställde budgeten för 2022-05-01 till 2023-04-30. 

§ 12. Mötet fastställde verksamhetsplanen. 

§ 13. Mötet fastställde antalet styrelseledamöter till sex st. (1 ordf. + 6 ledamöter). 

§ 14. Mötet beslutade att välja Ulf Norgren till ordförande för en tid av två år. 

§ 15. Mötet beslutade att välja Anne Andersson, Alexander Stenlund och Peder Hjortborg till 
styrelseledamöter för en tid av två år. 

§ 16. Mötet beslutade att välja Lars Ekeståhl till ordinarie revisor och Mats Ragnarsson till 
revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning 
inom Västerbottens Innebandyförbund för en tid av ett år. 

§ 17. Mötet fastställde antalet ledamöter i valberedningen till tre st. (1 ordf. + 2 ledamöter). 

§ 18. Mötet beslutade att välja Sara Johansson till ordförande i valberedningen för en tid av 
ett år. 

§ 19. Mötet beslutade att välja Amir Chehrehnegar till ledamot i valberedningen för en tid av 
ett år. Årsmötet uppdrog till styrelsen att tillsätta ytterligare en person i valberedningen. 

§ 20. Mötet beslutade att ge i uppdrag åt styrelsen att utse ombud till  
Svenska Innebandyförbundets årsmöte. 

§ 21. Mötet beslutade att ge i uppdrag åt styrelsen att utse ombud till RF-SISUs årsmöte. 

§ 22. Inga övriga frågor. 

§ 23. Mötet avslutades. 
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