
Årsmöte 16 juni 2016, Jämtfald

Närvarande: Lena Olofsson, Mattias Kaspersson, Erik Andersson, Bengt Collberg, 
Kalle Brisland, Helena Bjurberg, Liv Robén, Lars Mervald.

1. Mötets öppnande
Liv Robén och Helena Bjurberg öppnade mötet.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet beslutade att välja Liv Robén till ordförande och Helena Bjurberg till 
sekreterare.

3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
protokollet
Mötet beslutade att välja Kalle Brisland och Mattias Kaspersson till rösträknare tillika 
justerare.

4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen i sin helhet.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet beslutades vara behörigt utlyst då kallelse har gått ut via e-post, Facebook och 
hemsidan i god tid innan mötet.

6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Mötet fastställde röstlängden till närvarande 8 personer.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Mötet tog del av verksamhetsberättelsen (se bilaga) och beslutade att lägga den till 
handlingarna i sin helhet. Styrelsen är villig att åter ta upp frågan om ett nytt 
samarbetsavtal med Skistar, nu baserat på deltagande i föreningens aktiviteter, vilket 
hittills inte mött någon större framgång.

8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs av Erik Andersson. På kontot finns ca 87.000 kr 
med ett minusresultat på ca 5.000 kr för verksamhetsåret 2015–2016. Förslag till nästa
år var att markera fler utgifter i beslut, t.ex. när någon skall få utbetalad reseersättning.
Ett andra förslag var att än en gång se över tre olika poster som skall förflyttas till 
resultatet, bland annat konto 450. Mötet beslutade i enlighet med förslagen samt att 
lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.



9. Revisionsberättelse
Erik Andersson föredrog revisionsberättelsen med kommentaren ”det är en fröjd att 
revidera när det görs av ett proffs” och rekommenderade mötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015–2016. 

11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Mötet beslutade att medlemsavgiften skall kvarstå: 50 kr för ungdom/student, 150 kr 
för vuxen samt 300 kr för familjemedlemskap.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 
verksamhetsåret
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att lägga en verksamhetsplan och budget.

13. Val av:

• Ordförande för en tid av ett år
Mötet beslutade att välja Daniel Hedin.

• Två styrelseledamöter för en tid av två år
Mötet beslutade att välja Hördur Haraldsson och Henrik Gabrielsson.

• Revisor för en tid av ett år
Mötet beslutade att välja Erik Andersson.

• Två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för en tid av 
ett år
Mötet beslutade att välja Bengt Collberg (sammankallande) och Mattias 
Kaspersson.

Alla val skedde i enlighet med valberedningens förslag. Angående kassörsposten har 
Anna Larneby och Simon Oest gett sitt ok att sköta ekonomin under sommaren, men 
efter det behöver vi ha hittat en ny kassör.

14. Val av ombud till Jämtland/Härjedalen skidförbund, alpina kommittén samt 
telemarkskommittén
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utröna huruvida dessa val är nödvändiga att 
göra och i sådant fall utse dessa ombud.

15. Inkomna motioner
Liv Robén föredrog sin motion om att starta en fond till Bengt Björks minne, där en 
viss summa av alla deltagaravgifter till olika arrangemang går till att utbilda klubben 
och klubbens instruktörer inom lavinsäkerhet. Mötet beslutade att bevilja denna 
motion med tillägg att stämma av med familjen innan så det är ok att vi gör det i 
Bengts namn samt att styrelsen får i uppdrag att utse en rimlig summa att lägga till 
utöver anmälningsavgiften.



16. Övrigt

• Peter Wrangel har anmält sig som intresserad att anordna en 
instruktörsutbildning.

• Nästa års upplaga av upptaktshelgen i Ramundberget behöver preliminärbokas 
så snart som möjligt. Bengt Collberg gör detta med uppdrag från årsmötet.

17. Mötets avslutande
Liv Robén avslutade mötet. 

Liv Robén, ordförande

Helena Bjurberg, sekreterare

Mattias Kaspersson, protokollsjusterare

Kalle Brisland, protokollsjusterare



Verksamhetsberättelse 2015–2016
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika 
arrangemang och utbildningsinsatser. Antalet medlemmar nu vid säsongens slut är 186 stycken –  
nästan en halvering från fjolårets 351, vilket i huvudsak beror på att vi tappat många familjemed-
lemmar p.g.a. att vi inte längre får rabatt hos Skistar. Medlemsfördelning:

115 familjemedlemmar (-129) 114 män (-84)
62 singelmedlemmar (-29) 72 kvinnor (-81)

9 ungdoms-/studentmedlemmar  (-7)

Äldsta medlem  65 år
Yngsta medlem  3 år

Medianålder  39 år

Styrelse och klubbfunktionärer

Ordförande Daniel Hedin
Kassör Anna Larneby
Ledamöter Henrik Gabrielsson

Liv Robén
Helena Bjurberg
Hördur Haraldsson
Roger Markström (adjungerad)
Simon Oest (adjungerad)

Teknisk mästare Kalle Brisland (adjungerad)

Revisor Erik Andersson

Valberedning Bengt Collberg
Mattias Kaspersson

Aktiviteter

Naturkompanikväll, 29 oktober 2015
Inköpskväll på Naturkompaniet med 20 % rabatt på nästan hela sortimentet.

SNÖ-kväll, 26 november 2015
ÖTC hade en representant på ÖSIS vintersportskväll som berättade om föreningens verksamhet och sålde 
studentmedlemskap med gratis tröjor som lockbete.

Upptaktshelg och skidskola i Ramundberget, 8–10 januari 2016
Jättebra! Det var kallt men alla tyckte det var trevligt. ”Seriöst”, ”hög kvalitet”, ”lätt att komma in i gruppen”. 
9 stycken i grön grupp, alla nya medlemmar, varav 6 från Stockholm. 9 personer under 30 år, varav 3 per-
soner under 20 år. Klubbmästerskapet på temat ”skidglädje” roddes hem av Catarina Henriksson och hela 
helgen arrangerades i vanlig ordning av Bengt Collberg.

Kvällsåkning i Gustavsberg, måndagar vecka 2–9 2016
ÖTC erbjöd även denna säsong sina medlemmar två timmars gratis kvällsåkning i veckan, nu i Gustavsbergs-
backen vilket visade sig vara mycket lyckat. Instruktörer fanns på plats för att hjälpa dem som ville/behövde, 
med olika teman under kvällarna. Uppslutningen har varit mycket god och vid behov har skidor och pjäxor 
funnits att låna för nya deltagare som velat prova på telemarkens ädla konst men inte haft egen utrustning.



Klubbdag i Almåsa, 27 februari 2016
Denna säsong blev det ingen inspirationsträff för våra instruktörer. Istället samlades 5 instruktörer i Almåsa 
för gemensam inspiration, övningsträning och feedback på varandra. Övriga medlemmar var också välkomna
och under eftermiddagen fick de medlemmar som så önskade individuell feedback av närvarande instruk-
törer. Totalt deltog 15 medlemmar.

Free Heel Fiesta i Borgafjäll, 17–20 mars 2016
Förhållandena för årets FHF var absolut sämsta tänkbara, med kraftig blida och vind följt av köld, så det blev
inget puderrekord den här gången. Vi lyckades dock mot alla odds hitta riktigt fin åkning ändå, inklusive 
tvättäkta puder, så det var verkligen fråga om överträffade förväntningar. Arrangemanget som roddades av 
Mattias Kaspersson och Kalle Brisland fick totalt 17 deltagare, varav flera nya för klubben.

Rekognosceringstur till Kittelfjäll, 14–17 april 2016
Fyra medlemmar tog på sig uppdraget att reka skidåkning och boende i Kittelfjäll under mitten av april. 
Skidåkning skedde i mestadels fin snö på tre olika berg. Skogen var mestadels riktigt brant medan kalfjället 
bjöd på fina böljande sluttningar i platåer. Åken var 600-800 fallhöjdsmeter. Det finns förutom de turer vi 
gjorde ett antal toppar till i olika väderstreck att utforska samt ett liftsystem där endast 4–5 av ca 40 backar 
pistas. Då vi var på rekognosceringsresa kollade vi även ett antal boenden samt matställen vilka alla skulle 
kunna passa klubbens intressen. Kittelfjäll kan varmt rekommenderas!

Topptursdag, 7 maj 2016
Som säsongsavslutning anordnade klubben en dag i Åre där deltagarna turade upp på Åreskutan, med 
tillhörande grillning i solen. Detta år döptes turen om till Bengt Björks minnestur då mannen ifråga – en 
framstående medlem i föreningen – förolyckats en vecka tidigare i en lavin i Norge. 16 hugade åkare slöt upp 
med varierande utrustning och leddes med förenade krafter av Simon Oest och Henrik Gabrielsson genom 
vårsmöret. Väl på Åreskutans topp hölls en tyst minut till minne av Bengt. Dagen avslutades med ett större 
grillparty hemma hos Simon i Vik.

Medlemsträffar / Öppen skidskola
Möjlighet för medlemmarna att styra upp egna träffar och skidskoletillfällen har funnits, men inte utnyttjats.

Övriga arrangemang
ÖTC har även deltagit med ledare i Stockholms Telemarksklubbs upptaktshelg i Vemdalen i december, 
telemarkslägret i Fjätervålen i januari och Fjällfest i Storulvån i april. Vidare har ÖTC varit ÖSIS behjälpliga 
under introduktionsveckan och därigenom fått synas med banderoll och beachflaggor. Slutligen hade vi även 
en liten middag i början av juni för instruktörer och styrelse som tack för denna säsong.

Övrigt

Klubbjackor och byxor
Nya klubbkläder köptes in och såldes till intresserade medlemmar. Totalt försåldes 9 jackor och 5 par byxor, i
form av Myrkdalen och Hafslo från Bergans.

Övriga erbjudanden
Under hösten erbjöds medlemmarna även att genom klubbens kontakter köpa ett antal andra produkter, 
såsom skidor, bindningar och lavinutrustning, till förmånliga priser.

Utvärderingar av arrangemangen
Skidskolan och FHF har utvärderats genom att deltagarna svarat på frågor, med genomgående bra resultat.

Utskick och hemsida
Under året har ÖTC:s medlemmar fått ett antal mail från klubben med aktuella arrangemang, erbjudanden 
och tips. Klubbens hemsida har uppdaterats löpande och de flesta anmälningar har skett genom automatiska 
formulär med Payson som betalningssystem. Telemarkskalendern har också uppdaterats i takt med att fler 
arrangemang blivit kända.

Styrelsens möten
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten på skiftande platser och med varierande teknik.

Ett stort TACK till alla som hjälpt till med och deltagit vid föreningens
olika arrangemang under säsongen!

Styrelsen


