Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte
måndagen den 8 mars 2010 kl. 18.30 ABB arena nord Rocklunda Västerås
VFF:s ordförande Birger Jonsson hälsade alla ombud samt övriga varmt välkomna.
Parentation
Harry Larsson 1925-2009 Hedersordförande VFF.
Birger Jonsson redovisade kort verksamhetsåret 2009.
Därefter följde utdelning av utmärkelser till förtjänta ledare och spelare (bilaga endast i
orginalprotokollet).
Kvällens gäst Tommy Söderberg, förbundskapten för U-21 landslaget herrar gav efter mötet
en mycket uppskattad tillbakablick från U-21 EM som spelades i Sverige. Där laget vann
Svenska folket hjärta med ett fantastiskt roligt spel. Han berörde även förberedelserna inför
detta EM. Stor del av hans berättelse rörde även hans engagemang för ungdomar både på och
utanför fotbollsplan.

Birger Jonsson förklarade sedan mötet öppnat.
§1

Fastställande av röstlängd
Antalet föreningar 26, antalet ombud 39, antalet röster 70.

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet utlyst i magasinet Fotboll nr. 4 samt kallelse utskickad per brev till
föreningarna. Utlyst även på VFF:s hemsida.
Mötet godkände på det sätt som årsmötet blivit utlyst.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Mikael Damsgaard Västerås, ordförande i Kultur- idrottsoch fritidsnämnden och till sekreterare valdes Reine Loord, Västmanlands
Fotbollförbund.

§4

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt
vara rösträknare om så erfordras
Sven-Olov Wiberg, Västerås BK 30 och Birger Brodahl, IFK Västerås.

§5

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Gicks igenom samt godkändes.

§6

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Zeki Can.
Mötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§7

Fastställande av resultat- och balansräkning för Västmanlands
Fotbollförbund och Kurt Lindhs stipendiefond
Mikael Damsgaard gick igenom både VFF:s och Kurt Lindh:s resultat- och
balansräkning av som godkändes av mötet.

§8

Beslut om disposition av årets resultat för VFF:s och Kurt Lindhs
stipendiefond
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, att årets resultat balanseras
i ny räkning för både VFF:s och Kurt Lindhs stipendiefond.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10

Val av distriktsordförande för 2010
Lena Nordin-Andersson representerade valberedningen.
Till ny ordförande för 2010 valdes enhälligt Birger Jonsson Västerås.

§ 11

Val av styrelseledamöter för 2010-2011
Jeanette Ellinge
Västerås
Lino Massaro
Västerås
Peter Björk
Kvicksund
Johan Ekholm
Västerås

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 1 år

Val av revisorer för år 2010
Niklas Kåwö
Zeki Can

Västerås
Västerås

omval 1 år
omval 1 år

Val av revisorsuppleanter för år 2010
Frank Söderberg
Västerås
Per Olander
Fagersta

omval 1 år
omval 1 år

§ 12

§ 13

§ 14

Val av ombud till Svenska Fotbollförbundets årsmöte
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.

§ 15

Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds årsmöte
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.

§ 16

Val av representant samt suppleant till Svenska Fotbollförbundets
representantskapsmöte
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.

§ 17

Val av valberedningen
Mötets förslag enligt följande:
Stefan Brandberg
Lena Nordin-Andersson
Rose-Marie Larsson
Tom Albinsson
Leif Westberg

Västerås
Västerås
Kolbäck
Köping
Fagersta

VFF: s styrelse väljer ordförande för år 2010.

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

§ 18

Fastställande av budget för år 2010
Budgeten som presenteras i årsberättelsen godkändes av mötet.

§ 19

Fastställande av arbetsplan år 2010
Birger redogjorde för VFF:s mål och verksamhetsinriktning för 2010.
Där man bland annat kommer att verka för att bli tydligare i kommunikation
med förening, genom dess styrelse samt att minska antalet disciplinärenden.
VFF:s mål och verksamhetsinriktning finns i årsberättelsen.
Mötet godkände verksamhetsinriktningen.

§ 20

Behandling av förslag som väckts av styrelsen
Inga förslag fanns.

§ 21

Behandling av motion som senast 1 november inkommit till
distriktsstyrelsen från förening i distriktet
Inga motioner lämnade.

§ 22

Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på Svenska
Fotbollförbundets årsmöte
Inget att redovisa

§ 23

Avslutning
Birger tackade föreningarna och VFF:s kanslipersonal för ett utomordentligt
arbete 2009.
Ett speciellt tack till mötets ordförande Mikael Damsgaard.
Därefter förklarades mötet avslutat.
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