Årsmöte Triathlon Väst 2012-02-12
Närvarande: Ashkan Fivrin, Caroline Filipsson, Henrika Carlson, Jesper Svensson, Tobias Ersson, Lena
Isgren, Richard Bäckström, Mattias Hjälmered, Patrik Björkqvist, Henrik Mosén, Lotta Johansson,
Wilma Johansson, Oscar Olsson, Emely Hagen, Göran Hilmersson, Jörgen Nilsson, Erik Arnström,
Isabelle Larsson, Jonas Larsson, Ulrika Eriksson, Thobias Lindqvist, Emma Malmberg, Christine
Wageborn, Mattias Heribertsson
Plats och tid: Kärnan, Västergatan 9, 2012-02-12, kl.13.00.

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
24 medlemmar närvarande.

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ja.

§ 3 Fastställande av dagordning.
Dagordning godkänns.

§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Ordförande: Christine Wageborn. Sekreterare: Caroline Filipsson.

§5 Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt
rösträknare.
Askan Fivrin och Ulrika Eriksson.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste
verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen läses upp och Emma redovisar resultat- och balansräkning. Detta godkänns
av mötet.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret..
Revisorna (Sanna Isegran och Tuve Kvarnmark) har bekräftat att informationen är korrekt.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Beviljas.

§9 Fastställande av medel till klubbstuga.
Mötet beslutar att inte placera några pengar i klubbstugefonden i år.

§10 Fastställande av medlemsavgifter.
Under årsmötet beslutas att medlemsavgifterna för 2013 kommer att vara;
Pojk/flick (-14 år)
Ungdom (15-17 år)
Junior (18-21 år)*
Vuxen (21- år)**
Medlem med klubbfunktion***
Familj (2 vuxna+barn)****

150 kr
250 kr
250 kr
500 kr
150 kr
1000 kr

Passiv

150 kr

* Notera: sänkt avgift samt upp till 21 år.
** Notera höjd avgift. Vuxen inkluderar det som tidigare angavs som senior, master och motionär.
*** Klubbfunktion avser styrelse, tävlingsstyrelse, tränarråd, tränare, web master samt övrig med
speciell klubbfunktion. Den nya styrelsen får i uppgift att specificera vilka som ingår här.
**** Notera höjd avgift.
Styrelsen ska tillsammans med Lotta uppdatera stadgarna så att det framgår att medlemsavgiften
som fastställs på årsmötet gäller för nästkommande år.

§11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen godkänns, med följande tillägg:
- förslag gavs om att införa ordet ”kvalitet” i klubbens motto. Styrelsen får i uppdrag att formulera
om klubbens motto, vilket också kommer att få en tydligare plats på hemsidan. Det nya mottot ska
formulera ett kort och tydligt mål. Det är viktigt med helhet, att vi får med allt mellan
ungdomssatsning till SM-medaljmål. Förslag kring nytt motto mailas till styrelsen.
- Det står inte med något mål för vår ungdomsträning eftersom vår ungdomsgrupp för tillfället ligger
på is. Vi har ändå en vilja att få med fler ungdomar i klubben. Den nya styrelsen får i uppdrag att se
över vad vi har för plan för ungdomar som vill vara aktiva i klubben och att presentera detta innan
2012-06-01.
- Ta bort orden ”klubbstugefonden behålls” angående klubbstuga (då detta ändå inte är något vi kan
påverka utan motion). Lägg till text att ”en arbetsgrupp tillsätts och utreder alternativen kring
klubbstuga”.
Budgeten presenteras och visar ett nollresultat. Budgeten godkänns av mötet.

§12 Positioner öppna för omval:
A. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, jämte två
styrelseledamöter för en tid av två år
Ordförande: Tobias Ersson. Tre ledamöter väljs istället för två: Thomas Petersson, Erika Arnström
och Lena Isgren.
B.

En suppleant i styrelsen för en tid av ett år

Isabelle Larsson.
C.

Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val för inte
styrelsens ledamöter delta

Revisorer: Sanna Isegran och Lotta Johansson. Suppleant: Catarina Eliasson.
D.

Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall vara
sammankallande

Henrik Mosén (sammankallande), Jesper Svensson och Henrika Carlson.
E.

Beslut om erforderligt antal ombud till STF-möte

Tills vidare ett ombud, Tobias Ersson. Om han får förhinder utses en annan representant från
styrelsen.

Styrelsen ska tillsammans med Lotta uppdatera stadgarna så att det framgår att vice ordförande,
sekreterare och kassör ej väljs av årsmötet.

§13 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen
skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
Inga motioner har inkommit. Om det kommer in motioner till årsmötet så måste medlemmarna
informeras om det innan årsmötet, enligt våra stadgar.

§14 Elitgruppen 2012
Elitgruppen 2012 presenteras: Ulrika Eriksson, Katarina Åström, Oscar Olsson, Carl Brümmer och
Thobias Lindqvist. Avtal överlämnas till de som är närvarande. Hemsidan kommer att uppdateras
med information om elitgruppsmedlemmarna.

§15 Kröning av nya klubbmästare i dam- och herrklass
Utdelning av KM-priser. Närvarande klubbmästare får pris i form av presentkort på massage.

§16 Utdelning av klubbpremier enligt klubbens premiesystem
Utdelning av premier. Närvarande medlemmar som tagit individuella SM-medaljer får pris enligt
klubbens premiesystem.

§17 Övriga frågor
Förslag om att byta ut bild på klubben på hemsidan till en nyare bild där det är med fler medlemmar,
t ex senaste årets bild från Kalmar.
Löpträning i Åby – Patrik undersöker om vi kan få en nyckel till löpbanan så att vi slipper hoppa över
staketet.

§18 Mötet avslutas
Ordförande

Sekreterare

Christine Wageborn

Caroline Filipsson

Justerare

Justerare

Ashkan Fivrin

Ulrika Eriksson

