
 
 
 
 
PROTOKOLL  fört vid ÅRSMÖTE med  

VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND  
Onsdagen den 6 mars 2019 kl. 18.30 – 20:20 

 
Plats:   Vara Folkhögskola 
 
Närvarande:  56 st. varav 26 ombud (representerande 26 
                      föreningar), inbjudna gäster, radskrivare samt  
             VOF - funktionärer 
 
 
§ 1. Årsmötets öppnande  
 
Förbundsordföranden Johan Törnroth förklarar årsmötet öppnat 19:45 
 
§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet  
 
Upprop av närvarande föreningar och ombud. Totalt är det 26 stycken närvarande ombud från olika 
föreningar. 
 
Årsmötet beslutar 
att  fastställa föreliggande röstlängd för årsmötet. 
 
 
§ 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet  
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista. 
 
§ 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande  
 
Årsmötet har utlyst genom VOFs hemsida, nyhetsbrev och direktmail till ombud i varje förening. 
 
Årsmötet beslutar 
att årsmötet är utlyst i behörig ordning. 
 
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
 
Valberedningen föreslår Lennart Karlsson, Trollhättans SOK som mötesordförande och Pontus 
Karlsson, Markbygdens OK som mötessekreterare. 
 



Årsmötet beslutar 
att till ordförande för årsmötet utse Lennart Karlsson, Trollhättans SOK samt 
att till sekreterare för årsmötet utse Pontus Karlsson, Markbygdens OK. 
 
 
§ 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet  
 
Valberedningen föreslår Kerstin Karlsson och Torbjörn Löfving.  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Kerstin Karlsson och Torbjörn Löfving till justeringsmän för årsmötet. 
 
§ 7. Val av två rösträknare  
 
Valberedningen föreslår Kerstin Karlsson och Torbjörn Löfving.  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Kerstin Karlsson och Torbjörn Löfving till rösträknare. 
 
§ 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
 
Verksamhetsberättelsen för det gångna året är vid namn Orienteringsåret 2018. Ordförande Lennart 
läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. 
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen för det gångna året och lägga den till handlingarna. 
 
§ 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
 
Förvaltningsberättelsen finns i årsmöteshandlingarna. Årets resultat uppvisar ett negativt resultat om 
14 684 kr. 
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018 och lägga den till 

handlingarna. 
 
§ 10. Behandling av revisorernas berättelse  
 
Börje redogör kortfattat för revisorernas berättelse.  
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018 och lägga den till handlingarna. 
 
§ 11. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
 
Årsmötet beslutar 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 12. Behandling av förslag från styrelsen eller revisorer  
 
Inga inkomna förslag att behandla. 
 
§ 13. Behandling av motioner till VOFs årsmöte  
 
Inga inkomna motioner att behandla. 



 
 
§ 14. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår  
 
Johan förklarar kortfattat den omarbetade verksamhetsplanen för 2019. En fråga om Västergötland 
vision och hur den ska uppnås. Styrelsen ska ta med sig denna synpunkt till nästkommande 
verksamhetsplan. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019.  
 
§ 15. Beslut om föreningarnas årsavgift till VOF  
 
Nytt förslag från VOF’s styrelse. Förslaget årsmötet är att godkänna modellen ”Förslag för beräkning 
av 2019 års avgifter” samt att godkänna bilagt underlag för fakturering av årsavgifter 2019. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa årsavgiften enligt styrelsens förslag. 
 
 
§ 16. Fastställande av budget  
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa budgeten för 2019 enligt styrelsens förslag. 
 
§ 17. Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande, för tiden till nästkommande 
årsmöte 
 
Valberedningen föreslår omval av Johan Törnroth. 
 
Årsmötet beslutar 
att till ordförande för Västergötlands Orienteringsförbund, tillika styrelseordförande för 2019, 

utse Johan Törnroth, Hestra IF. 
 
§ 18. Val av styrelseledamöter för två år samt val av styrelsesuppleanter för ett år  
 
Avgående ledamöter: Pontus Karlsson, Johanna Hallqvist och Björn Öberg 
Valberedningen föreslår omval på Pontus Karlsson och Johanna Hallqvist samt nyval på Filip 
Karlsson.  
Kvarstående ledamöter 2018: Johan Larsson, Sofia Gustavsson och Sofia Gumaelius. 
Avgående suppleanter: Filip Karlsson och Magnus Södervall. 
Valberedningen föreslår omval på Magnus Södervall samt nyval på Eva Hägnander 
 
Årsmötet beslutar 
att välja Pontus Karlsson, Markbygdens OK, Johanna Hallqvist, Ulricehamns OK och Filip 

Karlsson, IF Hagen som ledamöter för en tid av två år. 
   
att välja Magnus Södervall, IK Gandvik och Eva Hägnander, Lidköpings VSK som suppleanter 

för en tid av ett år. 
 
§ 19. Val av revisorer, för tiden till nästkommande ordinarie årsmöte  
 
Avgående: Börje Gustafsson, Trollhättan och Rolf Einarsson, Skövde. 
Valberedningen föreslår omval av Börje Gustafsson och Rolf Einarsson. 
 



Årsmötet beslutar 
att välja Börje Gustafsson och Rolf Einarsson till revisorer för en tid av ett år. 
 
§ 20. Val av ledamöter i valberedningen för ett år  
 
Avgående: Göran Frisk, Vårgårda, Fredrika Eriksson, Vara, Nina Gumaelius, Hjo och Lars-Åke 
Larsson, Tranemo 
Mötet föreslår omval på samtliga. 
 
Årsmötet beslutar  
att till valberedningen för ett år välja Göran Frisk, Fredrika Eriksson, Nina Gumaelius och Lars-

Åke Larsson med Göran Frisk som sammankallande. 
 
§ 21. Beslut om val av ombud till DF:s årsmöte  
 
Årsmötet beslutar 
att uppdra åt styrelsen att utse ombud till DF:s årsmöte. 
 
§ 22. Beslut om val av ombud till SF:s förbundsmöte 
 
Inget möte detta år. 
 
§ 23. Övriga frågor  
 
Inga övriga frågor 
 
§ 24. Årsmötets avslutande 
 
Lennart avslutar mötet 20:20 och lämnar över klubban till förbundsordförande Johan Törnroth. 
 
Johan tackar mötesordförande Lennart och mötessekretare Pontus med en blomma. 
 
Johan tackar alla ombud, funktionärer samt pristagare för kvällen och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet 
   
 
 
 
Pontus Karlsson    Lennart Karlsson 
Mötessekreterare    Mötesordförande, Justerare 
 
 
  
  
 
 
Kerstin Karlsson    Torbjörn Löfving 
Justerare     Justerare 
 
 


