Årsmötesprotokoll 2016
Triathlon Västs årsmöte 160228 Plats: Gothia Towers kl 12.00
Närvarande: Jonas Hedeback, Jörgen Nilsson, David Nyqvist, Erik Arnström, Niklas
Gunnarsson, Lotta Johansson, Saga Gullberg, Markus Tunlid, Linda Åström, Lena
Isgren, Lars Alenius, Kristoffer Kjellgren, Pierre Davidsson
§1 Upprop och fastställande av röstlängd (medlem 2015)
13 st. närvarande varav 11 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 Erik Arnström till
sekreterare.
§5 Val av justerare
Pierre Davidsson och Lena Isgren 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 Markus Tunlid och Karin Wessberg 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 2017
Årsmötet beslutar att stryka passiv-möjligheten från 2017.
Styrelsens förslag är att höja avgifterna för 2017:

Pojk/Flicka under 15 år 250 kr Ungdom/Juniorer (16-19) 350 kr Vuxen från 20
år 700 kr Medlem med klubbfunktion 250 kr Familj (2 vuxna + barn) 1400 kr
Passiv 250 kr
Årsmötet beslutar att behålla pojk/flick samt ungdom/junior på 2016 års nivå,
men höja resten enl. styrelsens förslag. Årsmötet beslutar också att ändra
åldersindelningen enl. förbundets uppdelning (som angiven ovan).
§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes med följande tillägg/ändringar:
Överskottet flyttas till Barn & Ungdom
Verksamhetsplanen ska tydliggöra att vi tar emot funktionsnedsatta efter
förmåga.
§11 Val av föreningsfunktionärer
a. Val av ordförande samt 3 övriga ledamöter för en tid av två.
Nominerad till ordförande: Jonas Hedeback
Nominerade till styrelse för en period av 2 år: Erik Arnström, Saga Gullberg,
David Nyqvist
Årsmötet följer valberedningens nominering.
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.
Nominerade till revisorer: Karin Wessberg, Pierre Davidsson
Nominerad till suppleant: Henning Christiansson
Årsmötet följer valberedningens nominering.
d. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall vara
sammankallande.
Förslag:
• Sami Aaraj (sammankallad)
• Jörgen Svanström
• Linda Åström
e. Representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte
Förslag; Styrelsen ska lösa detta (Pierre Davidsson är intresserad men ska
synka hemma).
12 Behandling av förslag/motion
Motion angående Stipendiefond

Tidigare skrivning:
Föreningen avsätter 50 % av årligt överskott, eller minst 10.000 kr 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.

Styrelsen föreslår följande omformulering:
Föreningen avsätter 50 % av årligt överskott, dock max 20.000 kr för medlemmar
att 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
löpande under året efter dess eget omdöme.

Årsstämman beslutade att anta motionen.

Motion angående stadgar Anders Nilssons minnesfond:
Bakgrund

Styrelsen föreslår följande:

§6 Ansökningsperiod
Ansökningsperiod för klubbstipendiet är
1
mars – 31 maj.

§6 Ansökningsperiod
Ansökningsperiod för klubbstipendiet är
senast 4 veckor innan utdelningsdatum.

§ 7 Ansökan
Ansökan om klubbstipendiet skall vara
ställd till Triathlon Väst styrelse och
skickas till ordförande i Triathlon Väst.
Ansökan skall innehålla beskrivning av
sökandes person, idrottsliga meriter och
mål.
§ 10 Utdelning
Klubbstipendiet delas ut årligen i
samband med tävlingen Göteborg
Triathlon.
Klubbstipendiet består av minnesgåva
och penningsumma att användas som
träningsbidrag.

§ 7 Ansökan
Ansökan om klubbstipendiet skall vara
ställd till Triathlon Västs styrelse och
skickas till sekreterare i Triathlon Väst.
Ansökan skall innehålla beskrivning av
sökandes person, idrottsliga meriter och
mål.
§ 10 Utdelning
Klubbstipendiet delas ut årligen under
andra halvan av året och annonseras på
hemsidan senast 6 veckor innan.
Klubbstipendiet består av minnesgåva
och penningsumma att användas som
träningsbidrag.

§13. Övriga frågor
Lotta N informerar om att cykelställen från Göteborg Triathlon finns hos hennes
mamma i en lada. Ca 300-400st. De kan stå kvar där de står tills vidare.
Simklockan saknas fortfarande. Ev. ska diskuteras att köpa in en ny.

§14. Mötet avslutas
Vid protokollet:
Sekreterare
Erik Arnström

Justerare
Pierre Davidsson och Lena Isgren

