
Lansjärv IF      1(2)
     
Årsmöte den 27 september 2009 kl. 18.00 
Lokal: Klubblokalen 
 
Närvarande: Tord Henriksson, Patrik Persson, Sven Nordmark, Bertil Samuelsson och Georg 
Häreskog 
 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Sven Nordmark 
2. Upprop och fastställande av röstlängd genomfördes och godkändes 
3. Mötets utlysande godkändes 
4. Som ordförande av årsmötet valdes Sven Nordmark och som sekreterare valdes Tord 

Henriksson 
5. Som justerare av årsmötet valdes Patrik Persson och Georg Häreskog 
6. Dagordningen fastställdes med ytterligare nya punkter: Delad lönebidragstjänst, 

försäljning av el-ljuskablar (3km), försäljning av Ulmislogen, anskaffande av internet-
bank samt deltaga i ny hemsida på Internet, bidrag till stallvägen samt Rolles pengar. 

7. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes 
8. Revisionsberättelsen godkändes 
9. Mötet gav full ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren 
10. Som styrelse för 2009 valde årsmötet 
-     Ordförande: Sven Nordmark 

      -     Kassör: Patrik Persson 
-     Övriga: Bertil Samuelsson, Maria Nilsson och Per Nilsson 
      Årsmötet utsåg kassören och ordförande som firmatecknare varför sig. 
      Som suppleanter utsågs: Ingrid Nilsson-Blomqvist och Eva Nordmark 
11. Som revisorer utsågs Stig Johansson och Ulla Greta Johansson och som revisors- 

suppleant utsåg Ann-Louis Henriksson 
12. Som ledamöter i skidsektionen valdes: Per Nilsson(sk) och Patrik Persson 
13. Som ledamöter i friidrottssektionen valdes: Per Nilsson(sk), Tord Henriksson och 

Patrik Persson 
14. Som ledamöter i nöjessektionen valdes: Ewa Nordmark(sk) och Ann-Louise 

Henriksson 
15. Som ledamöter i pimpelsektionen valdes; Bertil Samuelsson(sk), Berndt Johansson, 

Thomas Winsa och Gunnar Eriksson 
16. Som ledamöter i majbrassektionen valdes: Tord Henriksson(sk) och Bertil Samuelsson 
17. Som ledamöter i bingostyrelsen för 2009 valdes: Bertil Samuelsson(sk) samt styrelsen. 

Bertil Samuelsson valdes till bingoföreståndare för 2009. Ordförande och kassör 
valdes som firmatecknare var för sig.  

18. Som uppbördsman valdes kassören 
19. Som ombud till Folkets Hus årsmöte, Intresseföreningens årsmöte samt Ekonomiska 

föreningens årsmöte valdes ordförande och v.ordförande 
20. Budgeten för 2009 gicks igenom och godkändes 
21. Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 10:-/person och år 
22. Årsmötet beslutar att genomföra medlemsmöten sista söndagen varje månad kl. 19.00 
23. Subventioner till medlemmar som bedriver en utåtriktad verksamhet utgår som 

tidigare 
24. Övriga frågor:  

Årsmötet gav Tord i uppdrag att sälja el-kabeln. (3km-elljuskabel) 
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Årsmötet beslutar att sälja Ulmislogen. Försäljningen skall ske vid lämplig tidpunkt 
under år 2010. 
Årsmötet beslutar för att ge ett ekonomiskt bidrag om max 3000:- om kostnaderna för 
reparationen av vägen överstiger tillgångarna i byakassan.  
Årsmötet beslutar för att vara delaktig i hemsidan som är under uppförande 
Årsmötet beslutar om att anskaffa internetbank. Kassören och ordförande var 
för sig får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.  
Årsmötet beslutar att avvakta gällande lönebidrags anställning tillsammans med 
Lansjärv Folkets Hus förening 
Mötet beslutar att återbetala 5500:- till dödsboet efter f.d kassör Rolf Samuelsson 

25. Då inga andra frågor fanns på dagordningen avslutades årsmötet.   
 
 

Lansjärv den 27 september 2009 
 

…………………………………………………….. 
/Tord Henriksson, sekreterare/ 

 
 
              
 
           ………………………………………….          …………………………………………. 
           /Patrik Persson/   /Georg Häreskog/ 


