
Protokoll Villvattnets Körsällskap Årsmöte 23 februari 2008  

Närvarande: Eva Lindström, Assar Holmgren, Mats Lindgren, Josefine Lindmark, Johan 

Olsson, Rolf Hedquist, Maj-Britt Andersson, Erica Andersson, Pär Andersson, Ylva Hedquist-

Hedlund  

§1. Mötet öppnades av ordförande Rolf Hedquist. 

§2. Inför nästa årsmöte läggs kallelsen ut även på hemsidan 

§3. Till mötesordförande valdes Rolf Hedquist, till mötessekreterare Ylva Hedquist-Hedlund 

och till justerare valdes Josefine Lindmark. 

§4. Mötet beslutade att samtliga närvarande hade rösträtt 

§5. Dagordningen fastställdes 

§6.a. Verksamhets- och förvaltningsberättelsen föredrogs 

     b. Balansräkningen fastställdes 

§7. Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Johan Olsson 

§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

§9. Beslöts att antal ledamöter i styrelsen fortsättningsvis ska vara sju samt att ingen suppleant 

behövs. 

§10. Till ordförande i VKS valdes Rolf Hedquist 

§11. Karin Wiksten valdes in i styrelsen efter avgående Christina Killander. Övriga i styrelsen 

är Erica Andersson, Ylva Hedquist-Hedlund, Roland Holmgren, Mats Lindgren samt Maj-

Britt Widmark. 

§12. Till ungdomsrepresentant valdes Emelie Andersson som ersätter avgående Nora 

Fällman. 

§13. Till revisorer i VKS omvaldes Johan Olsson samt Göran Sjöström med Maj-Britt 

Andersson som suppleant. 

§14. Valberedningen ska bestå av två personer. 

§15. Till ledamöter i valberedningen utsågs Pär Andersson samt Maj-Britt Andersson. 

§16. Styrelsen får besluta om vilka personer som ska representera VKS vid 

Ridsportförbundets samt distriktets allmänna möten och eventuellt andra sammankomster där 

föreningen har rätt att representera med ombud. 

§17. Årsavgiften fastställdes till 100 kr för enskild medlem samt 200 kr för familj. 

§18. Mötet avslutades 

  

  

  

Villvattnet 12 mars 2008Ylva Hedquist-Hedlund/sekr  

  

Justeras:  

Josefine Lindmark/just                                                              Rolf Hedquist/ordf 

Tillägg protokoll VKS  

Planerad verksamhet diskuterades efter årsmötet varvid följande noterades: 



  

1. 2009 års slädtävling arrangeras lördag den 21 februari, samma dag hålls årsmötet.  

2. Vi marknadsför slädtävlingen på Burträsk marknad, som troligen hålls samma helg.  

3. Västerbottens Idrottsförbund har beslutat att VKS får 5 000 kr i bidrag för att 

genomföra tävling för ungdomar i samband med sommarens körtävling. 

Pressmeddelande ska författas av Rolf.  

4. Lägerbidrag kan sökas varje höst från Västerbottens Ridsportförbund. Så gör vi inför 

nästa sommars läger.  

5. Barnverksamheten i VKS startade v 10. Sex barn anmälda. Ledare är Åsa Skoogh. 

Vuxenskolan i Burträsk är medarrangör.  

6. Pensionärsuniversitetet kommer till Villvattnet 30 maj. Samtliga medlemmar 

uppmanas att boka in dagen för att kunna hjälpa till.  

7. T-tröjor i marinblå färg och kepsar i marinblått med vit rand med VKS loga samt 

www.adressen beställs av Mats. Intresseanmälan på övriga kläder tas efter hand. 

Beslutades dock att för att få använda VKS loga så ska kläderna vara marinblåa.  

8. Eva informerade om att TR numera finns på nätet.  

9. Rolf informerade om sommarens tävling, domare och banbyggare tillfrågade och har 

accepterat, Brita Oldbring, Eva Lindström samt Gunilla Björn. Banbyggare Olof 

Eklund tillfrågad samt teknikansvarige Leif-Göran Rasmusson.  

10. Vuxenkurs har startat i VKS regi. Ledare Rolf Hedquist.  

  

 


