
Hej och välkomna på årsmöte i Rehns BK. Det äger rum torsdagen den 26 mars kl.19:00 i 
klubblokalen. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga vid mötet. De finns även tillgängliga till 
förfogande från och med 200312 på följande mailadress styrelsenrbk@gmail.com 

/Styrelsen

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Parentation

3. Utdelning av priser och utmärkelser

4. Mötets behöriga utlysande

5. Dagordningens godkännande

6. Val till följande på mötet:

a) ordförande

b) Sekreterare

c) Val av protokolljusterare/rösträknare

7. Verksamhetsberättelser

a) Styrelsens

b) Elitkommittén

c) Ungdoms och träningskommittén

d) Pre-O

e) Kartkommittén

f) Skidkommittén

g) Kassarapport

h) Övriga projekts berättelser

8. Revisorernas berättelse

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Inkomna motioner

a) Curt Landin lämnar in en motion gällande publicerande av protokoll från styrelse- och 
årsmöte.

mailto:styrelsenrbk@gmail.com


Styrelsen föreslår att bifalla A, där styrelsen kommer att lägga ut en sammanfattning av de
punkter som har diskuterats, och att även bifalla B i motionen.

b) Styrelsens förslag på klubbmärke

Styrelsens förslag är följande: orangea konturer med blå sköld, vitt band med blå text. 
Den blå texten är för att det syns bättre mot det vita.

11. Valberedningen föreslår

a) Till OL kommitté:

b) Till klädkommitté:

c) Till Pre-O kommittén: 

d) Till kartkommittén:

e) Till skidkommittén: 

f) Till styrelsen

1) Ordförande: 

2) Sekreterare: 

3) Kassör: 

4) Ledamöter: 

g) Ny valberedning

h) Revisorer till kommande år

12. Fastställande av kommande års projektledare:

a) Till märkesombud:

b) Till klippboksredaktör:

Och prenumeration på Ljusnan ingår i detta ansvar: 

c) Till stugfogde för Torrbergebostugan:

d) Till eventor grupp: 

e) Till web-master (hemsida):

f) Till aktivitetsstödsansvarig:

g) Till ansvarig för Kart o Hoj:

h) Till Hitta ut:



i) Till ansvarig för medlemsregistret:

j) Till ansvarig för Bollnäs Trail Race:

k) Till ansvarig för medlemslotteriet:

l) Till ansvarig för sponsring: 

m) Till ansvarig för Team Sportia på skidor:

n) Till klubblokalsansvarig:

o) Till ansvarig för Ungdomskassen:

p) Till sportidentansvarig:

q) Till Wolkswagen-cup ansvarig:

r) Till ansvarig för arrangörskitet:

s) Till ansvarig för arkiv:

13. Val av ombud till följande:

a) HOF:s årsmöte 2020:

b) Hälsinglands skidförbunds årsmöte 2020:

c) Hälsinglands friidrottsförbund 2020:

14. Val av kommitté för uttagning av bäste aktiv och förtjänstfull ledare

15. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2020

16. Genomgång av tilltänkta för kommande år

17. Medlemsavgift för 2021

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas



Bilaga 1

Motion till Rehns BK´s årsmöte: 

Publicering av styrelse- och årsmötesprotokoll 

Bakgrund
Rehns BK är en stabil och anrik orienteringsklubb grundad redan 1933 med en 
föreningskultur som växt fram och byggts upp under flera generationer. De senaste åren har 
klubbens verksamhetsområden breddats betydligt. Dels genom PreO-sektionens framgångar 
där Rehns BK idag hör till landets främsta både som arrangör och sportsligt. Dels genom att 
Rehns BK relativt nyligen (för några år sedan), övertagit ansvaret för Bollnäs Skidklubb och 
inkorporerat längdskidåkning i Rehns BK, även där med stor framgång både idrottsligt och 
som arrangör av skidtävlingar. De olika verksamhetsgrenarna har i dagens budgetprocess 
möjlighet att lägga fram varsina verksamhets- och budgetförslag till styrelsen, som i sin tur 
balanserar äskandena tillsammans med en rad olika projekt och arrangemang som ligger 
direkt under styrelsen och föreslår därefter en sammanslagen föreningsbudget och 
verksamhetsplan till årsmötet som hålls en gång per år. 

Verksamhetsgrenarna har så pass olika kulturer, skilda behov, förutsättningar och inriktningar
med varsina ambitioner och projekt att det behöver diskuteras och balanseras mot varandra 
fortlöpande under året. Idag sker detta främst i en sluten krets inom styrelsearbetet med 
styrelsemöten ca 1 gång/månad. Jag blir allt oftare tillfrågad av olika medlemmar om jag 
”hört något” om det ena eller det andra, vad som ”är på gång” och/eller om jag vet vad som 
överhuvudtaget avhandlas. De senaste åren har jag upplevt ett behov från fler av ökad 
transparens och löpande information. Själv har jag som enbart aktiv inom orienteringen dålig 
koll på vad som sker inom skidor och PreO i klubben, och jag förmodar att det är omvänt 
likadant för den som bara är skidåkare eller precisionsorienterare. 

Motivering
För att minska risken för missförstånd och/eller konflikter mellan medlemmar som är aktiva 
inom olika verksamhetsgrenar och öka möjligheten till delaktighet och engagemang i beslut 
och verksamhet vill jag därför föreslå årsmötet att besluta om att fortlöpande publicera 
årsmötes- och styrelseprotokoll på det sätt som denna motion anger nedan. 

Det är ingen ny fråga, att publicera styrelseprotokollen har varit uppe till diskussion flera 
gånger redan då klubben nästan enbart hade orientering på programmet. Samtidigt som 
medlemmarna har ett behov av information kan inte allt förklaras i skriftlig form och skilda 
tolkningar kan göras av olika personer som läser samma text. En styrelse måste ha ett visst 
mått av handlingsfrihet och arbetsro utan att behöva kommunicera allt till alla hela tiden. 
Styrelsearbetet kan vid sällsynta tillfällen även omfatta ärenden som av olika orsaker inte får 
publiceras till en vidare krets. Ett bra initiativ har tagits senaste året av ordförande Hansa 
Näsman i form av ett nyhetsbrev som är tänkt att skickas ut någon gång per år. Jag ser det 
som en värdefull kompletterade information kring utvalda pågående aktiviteter i stil med 
RBK-Nytt som fanns förr, medan det som den här motionen handlar om är att möjliggöra för 
medlemmarna att se alla processer som avhandlas i styrelsearbetet fortlöpande. Man kan på 
goda grunder anta att respektive gren de kommande åren kommer vilja utveckla sina olika 
insatser och ambitioner. Med en ökad transparens och information kan då fler bli delaktiga 
och engagerade i det som sker, oavsett vilken gren man själv är huvudsakligen aktiv i. 



I linje med detta behov av en ökad transparens vore det också bra om årsmötesprotokollen 
publiceras efter genomfört årsmöte. Som det hittills varit så vet många av medlemmarna inte 
vad årsmötet beslutat eftersom årsmötesprotokollen inte offentliggörs utan sätts i en pärm som
få ens vet var den förvaras. Som medlem kan man ibland behöva gå tillbaka och kolla vad 
som beslutades på årsmötet, varför årsmöteshandlingarna bör vara lättillgängliga. 

Bedömning 
Med beaktande av detta, och mot bakgrund av vad som ovan sagts om klubbens utveckling 
inom de olika verksamhetsgrenarna de senaste åren, tror jag alltså att tiden nu är inne för att ta
steget att mer fortlöpande informera om styrelsearbetet under året genom att efter varje 
styrelsemöte publicera ett utdrag från styrelseprotokollet där det som minimum framgår vilka 
frågor som avhandlats och vad som beslutats. 

Som modell kan omfattningen av Svenska Orienteringsförbundets styrelseprotokoll tillämpas 
(http://www.svenskorientering.se/forbundsinfo/Styrelseprotokoll/ ). Där står inte mycket men 
det framgår i vart fall vilka ärenden som föredras, en möteskalender så man vet när mötena är 
och det framgår vad som beslutas så att övriga orienteringssverige kan följa vilka processer 
som pågår. 

Vidare föreslår jag att årsmötesprotokollet publiceras i sin helhet efter årsmötet, inklusive den
verksamhetsplan och budget som årsmötet beslutat om. 

Publiceringen kan ske på klubbens intranät där alla som är medlemmar kan logga in. En 
matchning kan inledningsvis ske av web admin en gång mot medlemsregistret så endast 
medlemmar har tillgång till intranätet för att därefter tilldela inloggning manuellt, eller via 
auutomatisk matchning om den funktionen finns, om årsmötet anser att den kontrollen 
behöver göras. 

Förslag till beslut, yrkande 
A. Att årsmötet uppdrar till Rehns BKs styrelse att efter varje styrelsemöte publicera ett 

utdrag från styrelseprotokollet på klubbens intranät där det som minimum framgår 
vilka frågor som avhandlats och vad som beslutats. Men gärna något mer utförligt. 

B. Att årsmötet beslutar att årsmötesprotokollet publiceras i sin helhet senast en månad 
efter årsmötet, inklusive den verksamhetsplan och budget som årsmötet beslutat om. 
Även detta på klubbens intranät. 

Bollnäs 2020-01-15 

/Curt Landin


