Årsmötesprotokoll 2017
Triathlon Västs årsmöte 170226 Plats: Gothia Towers kl 12.00
Närvarande: Jonas Hedeback, David Nyquist, Erik Arnström, Niklas Gunnarsson,
Saga Gullberg, Lena Isgren, Lars Alenius, Sami Aaraj, Karl Wackerberg, Jenny
Rosencrantz, Axel Rosencrantz, Carla Winkler, Jörgen Svanström, Patrik Dyresjö,
Madeleine Dyresjö
§1 Upprop och fastställande av röstlängd (medlem 2016)
15 st. närvarande varav 15 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
Sami Araj 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. Det finns en fråga från Jörgen Svanström kring bokföringen av
inköp/försäljning av klubbprylar som Saga Gullberg ska kolla på.
Lars Alenius vill föra till protokollet att nästa årsmöte ska diskutera den
långsiktiga planen för klubbens stora ekonomiska tillgångar.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorerna Pierre Davidsson och Karin Wessberg har godkänt styrelsens
balans- och resultaträkning och styrelsens förvaltning.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2018
Styrelsens förslag är att bibehålla avgifterna för 2018.
Årsmötet beslutar att stödja styrelsens förslag.
§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes.
§11 Val av föreningsfunktionärer
a. Val av 3 ledamöter för en tid av två år.
Nominerade till styrelse för en period av 2 år: Sara Molin, Anna Sohlberg, Karl
Wackerberg.
Jenny Rosencrantz anmäler sig som kandidat.
Årsmötet följer valberedningens nominering.
b. Nominerad till suppleant för en period av 1 år: Oskar Svarfvar
Oskar 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 (sammankallande)
• Jörgen Svanström
• Rami Aziz
Årsmötet följer valberedningens nominering.
e. Representant till Svenska Triathlonförbundets årsmöte
Jonas Hedeback föreslår sig själv.
Årsmötet väljer Jonas Hedeback som föreningens representant.
12 Behandling av förslag/motion
Motion angående utrustning för simpassen i Frölunda:
1. Inhandla simtempoklocka.
2. Spännband till befintliga linor.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen med reservation för vad som är tekniskt
möjligt.

Årsmötet röstar för motionen.

Motion angående klubbpremie för ungdomsklassen.
Ungdomsklass ska också finnas med i klubbpremie-utdelning.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen.
Årsmötet röstar för motionen.
§13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§14. Mötet avslutas
Vid protokollet:
Sekreterare
Erik Arnström

Justerare
Sami Aaraj och Lena Isgren

