
Årsmöte 19 juni 2017

Plats: Espresso House, Prästgatan 30, Östersund

Närvarande: Daniel Hedin, Peter Wrangel, Mattias Kaspersson, Sofia Haby, Kalle 
Brisland, Bengt Collberg, Henrik Gabrielsson

1. Mötets öppnande
Daniel Hedin öppnade mötet.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet beslutande att välja Daniel Hedin till ordförande och Sofia Haby till sekreterare.

3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
protokollet
Mötet beslutade att välja Peter Wrangel 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 7 personer.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Mötet tog del av verksamhetsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna i 
sin helhet.

8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs av Daniel Hedin och bifogas protokollet. 
Ekonomin är under kontroll, även om intäkterna inte är lika goda som de varit på 
grund av färre medlemmar. Mötet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten till 
handlingarna.

9. Revisionsberättelse
Erik Andersson rapporterade om revisionsberättelsen via sms; godkänd och inga 
anmärkningar på den. Bifogas protokollet.



10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016–2017.

11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Medlemsavgiften kvarstår: 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.
Följande diskuterades av mötet inför framtagandet av verksamhetsplan:

 Klubben deltar under friåkningseventet Ride the Cow i Hemavan (2018: camp 
3–5/4, tävling 6–8/4).

 Samköra aktiviteter med Stockholms Telemarksklubb.

 Finnas med under Student Ski Week i Vemdalen med inspiration och 
instruktion.

 Klubben behöver fler medlemmar som är aktiva!

 Skapa möjligheter för fler att få testa telemark, kunna erbjuda lånegrejer eller 
ännu hellre bra erbjudande på hyrutrustning. Skulle kanske kunna ordnas i 
exempelvis Bydalen; någon deal med billig testhyra och instruktör.

 Hur kan klubben marknadsföra sig för att locka fler yngre? Instagram, 
Snapchat?

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 Peter Wrangel, Lars Forss och Sofia Haby. Dessa 
ersätter Helena Bjurberg och Liv Robén vilka avgår efter två år, och Henrik 
Gabrielsson och Hördur Haraldsson som avgår efter ett år. En styrelseleda-
motsplats är alltså vakant. Pierre de Flon och Martin Fallhagen tillfrågades av 
valberedningen och visade intresse att kanske vara med i styrelsen kommande 
år.

• 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 Mattias Kaspersson som sammankallande och Bengt 
Collberg att vid behov bistå honom.



Ylva Hagerlind behåller uppdraget som kassör. Kalle Brisland behåller uppdraget som 
webbmaster.

14. Val av ombud till Jämtland/Härjedalen skidförbund, alpina kommittén samt 
telemarkskommittén
Roger Markström och Simon Oest.

15. Inkomna motioner
Inga.

16. Övrigt

• Olle Collberg som fostrats i klubben tävlar i världscupen och frågan lyfts om 
klubben ska sponsra honom på något sätt, vilket mötet är överens om att göra. 
Bengt undersöker vad som kan vara lämplig spons. 

• Frågan lyfts också om Olle kanske skulle kunna hålla i något sorts race-
event/kurs för att inspirera fler, under exempelvis Ski Week.

• Henrik lämnar tillbaka två nycklar till klubbens postbox. Sofia får en och blir 
postboxansvarig. Daniel tar den andra nyckeln.

• Frågan lyfts varför klubben ens har en postbox då den används så lite. Orsaken 
är att kunna uppge en fast adress som inte ändras när personer byter uppdrag.

• Lördagen den 24 mars 2018 har klubben funnits i 30 år, vilket mötet är överens 
om bör uppmärksammas, exempelvis genom jubileumsskidåkning i Bydalen 
och efterföljande fest i Östersund. Mötet beslutar att maximal budget för 
firandet är 10 000 kr och utifrån det får styrelsen i uppgift att ta fram en vettig 
budget.

17. Mötets avslutande
Daniel avslutade mötet.

Daniel Hedin, ordförande

Sofia Haby, sekreterare

Mattias Kaspersson, protokollsjusterare

Peter Wrangel, protokollsjusterare



Verksamhetsberättelse 2016–2017
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika 
arrangemang och utbildningsinsatser. Antalet medlemmar nu vid säsongens slut är 102 stycken, 
vilket är betydligt färre än fjolårets 186 där den största nedgången återigen har skett bland familje-
medlemmarna. Medlemsfördelning:

35 familjemedlemmar (-80) 64 män (-50)
61 singelmedlemmar (-1) 38 kvinnor (-34)
6 ungdoms-/studentmedlemmar (-3)

Äldsta medlem  64 år
Yngsta medlem  6 år

Medianålder  39,5 år

Styrelse och klubbfunktionärer

Ordförande Daniel Hedin
Kassör Ylva Hagerlind
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

Intromässa för nya universitetsstudenter, 7 september 2016
ÖTC var närvarande vid ovan nämnda mässa. Några nya band knöts och en och annan medlem 
värvades.

Naturkompanikväll, 27 oktober 2016
Inköpskväll på Naturkompaniet med 20 % rabatt på nästan hela sortimentet. Det var dock ganska 
få som kom. Bättre nästa år?

Upptaktshelg och skidskola i Ramundberget, 13–15 januari 2017
C:a 30 grader varmare än förra året men lika bra skidåkning... Klubbmästerskapet utgjordes av 
differensåkning parvis i bana i barnområdet (fart: långsam), där paret Sofia/Camilla tog hem 
segern med 0,4 sekunder mellan sig, och efter kvällens avgörande utslagsfråga stod sedan Sofia 
Haby som ensam klubbmästarinna. Helgen hade totalt 27 deltagare och arrangerades som förut av 
Bengt Collberg.



Kvällsåkning i Gustavsberg, måndagar vecka 2–9 2017
Traditionen fortsatte även denna säsong med gratis åkning för föreningens medlemmar. Instruk-
törer fanns på plats för att hjälpa dem som ville/behövde, med olika teman under kvällarna. Upp-
slutningen har fortsatt varit mycket god och vid ”säsongsavslut” höjdes flera röster för fortsättning,
men den uteblev tyvärr då inga instruktörer fanns att tillgå.

Instruktörsutbildning i Bydalen, 21–22 januari 2017
Helgen blev lyckad tycker vi som var med. Det var 7  deltagare både lördag och söndag. Under 
lördagen var det inspirationsåkning för instruktörer där deltagarna fick dela med sig av erfaren-
heter och övningar. Bergsguiden Oscar Wahlund hade utbildning under söndagen med fokus på 
tips och ett bra grundtänkande kring att hantera en grupp i lavinterräng, om så för att åka i lavin-
terräng eller mest undvika den.

Världstelemarksdagen, 4 mars 2017
4 tappra åkare samlades i Åre för att medelst puderjakt fira Världstelemarksdagen, som tyvärr led 
av både placeringen under vecka 9 och icke-optimalt väder. Det är en bra början på något större!

Free Heel Fiesta i Kittelfjäll, 17–20 mars 2017
Detta år testade vi nya grepp och drog till Kittelfjäll istället! Topptursresan hade 26 deltagare som 
tyckte att såväl boende som åkning var väldigt bra och alla grupper hittade bra lössnöåkning i 
dagarna tre, trots dåliga förutsättningar. FHF hade denna gång en ny arrangörsgrupp i form av 
Tommy Molén och Martin Hellberg, med stöttning av Kalle Brisland.

Topptursdag, 6 maj 2017
Tråkigt nog blev årets topptursdag inställd p.g.a. för få (läs: inga) anmälningar, vilket i sin tur 
berodde dels på sen annonsering av evenemanget och dels på väderprognosen. Bättre lycka nästa 
år!

Medlemsträffar
Inget intresse.

Öppen skidskola
Inget intresse.

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

Bydalsfjällen som ny samarbetspartner!
Jajamen! Nobbad av Skistar, älskad av Bydalen! Bydalsfjällen är en välkänd skidort för de flesta 
östersundare (liksom många fler) och erbjuder en lugnare miljö än storebror Åre, med betydligt 
mindre trängsel även under högsäsong. Många barnfamiljer brukar hålla till här, men det finns bra 
åkning för alla nivåer och efter stora snödumpar erbjuds lättillgänglig offpiståkning av hög klass. 
Bydalsfjällen erbjuder ÖTC:s medlemmar c:a 25 % rabatt på säsongskort. Rabatten gäller såväl 
individuella medlemmar som familjemedlemmar. Barn 0–7 år åker gratis.

Åre Skidsport
...är även de nya samarbetspartner! Trevligt värre! Åre Skidsport erbjuder ÖTC:s medlemmar 
följande förmåner:

• Anpassningsgaranti vid köp av pjäxor
• Paketpris vid köp av skida och telemarksbindning (ca 20 % rabatt på bindningen)
• 20 % rabatt på all hyra, både telemark och alpint

För att utnyttja rabatten räcker det normalt med att säga att man är medlem i Östersund 
Telemark Club, men man ska vara beredd att uppge och verifiera födelsedata med lämplig id-
handling.

Övriga erbjudanden
Under både försommaren och hösten erbjöds medlemmarna att genom klubbens kontakter köpa 
skidor och bindningar till förmånliga priser, men intresset var mycket lågt.

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

Utskick och webbplats
Under året har ÖTC:s medlemmar fått ett antal mail från klubben med aktuella arrangemang, 
erbjudanden och tips. Klubbens webbplats 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 6 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


