Årsmötesprotokoll
Triathlon Västs årsmöte 150222 Plats: Gothia Towers kl 12.00
Närvarande: Emma Malmberg, Jonas Hedeback, Jörgen Nilsson, David Nyqvist,
Torbjörn Malmgren, Henrik Mosén, Bengt-Inge Larsson, Erik Arnström, Isabelle
Larsson, Niklas Gunnarsson, Lotta Johansson, Sara Molin, Ted Molin, Saga Gullberg,
Patrik Dyresjö, Daniel Boden, Jonathan Flod, Oscar Svarfar, Johan Florensson, Anna
Sohlberg, Markus Tunlid
§1 Upprop och fastställande av röstlängd (medlem 2014)
21 st. närvarande varav 19 st. röstberättigade
§2 Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
Ja
§3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns
§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet utsågs Jonas Hedeback och Emma Malmberg till sekreterare.
§5 Val av justerare
Erik Arnström och Lotta Johansson är rösträknare och justeringsmän
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Jonas och Saga redovisar resultat- och
balansräkning. Detta godkänns av mötet.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna Daniel Boden och Anna Sohlberg har godkänt styrelsens balans- och
resultaträkningen och styrelsens förvaltning.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2016
Styrelsens förslag är att bibehålla avgifterna för 2016:
Pojk/Flicka under 14 år 200 kr Ungdom/Juniorer 300 kr Vuxen från 22 år 600 kr Medlem
med klubbfunktion 200 kr Familj (2 vuxna + barn) 1200 kr Passiv 200 kr

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes.
§11 a Val av 3 övriga ledamöter för en tid av två.
Nominerade till styrelse för en period av 2 år: Jörgen Nilsson Sara Molin Anna Sohlberg
Årsmötet följer valberedningens nominerade.
b. Nominerad till suppleant för en period av 1 år: Oscar Svarfvar
Oscar valdes till suppleant
c. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år.
Karin Wessberg Marcus Tunlid
Daniel Brodén väljs till suppleant
d. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara
sammankallande.
Förslag:
• Pierre Davidsson (sammankallad)
• Vakant
• Vakant
Styrelsen tar med sig frågan att fylla de två vakanta platserna under 2015.
e. Representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte
Förslag; Jonas Hedeback
12 Behandling av förslag/motion
Förslag till ändring av § 19 punkt 11b:
”b, föreningen har tagit bort suppleant helt ur styrelsen enligt årsmötets beslut”
§19 punkt 11 b, 1 Suppleant i styrelsen för en tid av 1 år

Årsstämman beslutade enhälligt att inte anta motionen från Lotta.
Förslag avsättning pengar till en stipendiefond:

Bakgrund: Triathlon Väst är en stor förening med mycket god ekonomi, men där en
majoritet av medlemmarna är medelålders med pengar över. För att öka vår, och
sportens, tillgänglighet för framförallt yngre medlemmar utan så stora medel så bör
klubben hjälpa dessa att delta på våra träningsläger och på tävlingar.
Förslag: Föreningen avsätter 50 % av årligt överskott, eller minst 10000kr, till en "fond"
varifrån medlemmar kan söka bidrag till triathlon-relaterade aktiviteter såsom läger,
tävlingar etc., men ej utrustning. Styrelsen får till uppgift att ta emot ansökningar och
dela ut bidrag efter dess eget omdöme.
Årsmötet beslutar att bifalla motionen från Erik.
Förslag att köpa in fler linor till Frölunda badet:
Jag vill lyfta frågan som varit uppe vid flera tillfällen angående sim linor till
Frölundabassängen. Vi är flera som önskar åtminstone två linor till för att få mer
professionell träningsmöjlighet med framförallt – minskad risk för krockar i bassängen.
Många triathleter är nya och oerfarna vid att simma i bassäng och följa de regler som
gäller där.
Min egen olycksaliga krock berodde på att en ny medlem dök i vattnet och simmade
motsols när vi andra simmade medsols, vilket fick till följd att vi krockade huvud mot
huvud.
Dessutom skulle jag önska att man fixar en extra krok anordning att sätta på den linan
som finns men som är några cm för kort. Då får vi en lina till.
Årsmötet beslutar att bifalla motionen från Henning.
§13. Övriga frågor
Niklas Gunnarsson tycker inte att klubben skall anordna sponsrade tävlingar under SM
och andra internationella tävlingar i Sverige där många medlemmar är med och tävlar.
Styrelsen tar med sig att se över om det finns en möjlighet att hitta tävling som inte
krockar med SM. Styrelsen skall även ta med sig att se över ett KM i triathlon.
Anna tog upp frågan om att de som simmar i den långsamma banan på Frölunda badet
inte ser tidtagaruret, Lotta meddelar att det skall finnas ett tidtagarur inköpt i klubben för
många år sedan och det skall undersökas var detta finns.

§14. Mötet avslutas
Vid protokollet:
Sekreterare
Emma Malmberg
Justerare
Lotta Johansson Erik Arnström

