Protokoll för årsmöte 2012
Wargentinskolan 2012-06-12
1.

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Sittande Danel Hedin samt sekreterare Mattias Kasperson.

3.

Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
Håkan Ericsson, Roger Marklund.

4.

Fastställande av dagordning
Ingen hade något att tillägga.

5.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Har skett genom medlemsutskick samt informerat på hemsida 3 veckor innan mötet.

6.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Upprättas efter behov.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Delades ut och lästes igenom. Det som framkom var att det inte fanns med hur många
styrelsemöten det hade varit under verksamhetsåret. Ordförande berättande munligt att
det skett ca 10 möten under verksamhetsåret.

8.

Ekonomisk rapport
Plusresultat på 3 600 kr, i kassan 89 000 kr, omsättning 520 000 kr.
Det diskuterades hur klubbens pengar skall användas. Målet skall vara att öka
medlemsaktiviteter där klubben står för kostnaden. Vi skall undvika att öka kapitalet i
klubbkassan.
I den ekonomiska rapporten så skall det finnas med ett dokument som förtydligar att
alla utbetalningar som skett under verksamhetsåret skett genom beslut i styrelsen.
Om det uppstår skulder till medlemar som efter ett år sedan skulden uppkom inte
uppgett kontonr för återbetalning tillfaller pengarna ÖTC. De gamla skulder till
medlemar som finns nu på kontot tillfaller klubbens kassa efter beslut på årsmöte.

9.

Revisionsberättelse
Erik Andersson läste upp revisionsberättelsen och hade inget att inlägga.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.

11.

Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 2012/2013
Inga förslag om höjd medlemsavgift. Beslut togs att medlemsavgiften skall ligga på
samma nivå som förra året: 75 kr för ungdom, 175 för vuxen, 275 för familj.

12.

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
Årsmötet ger styrelsen uppraget att faställa verksamhetsplan och budget.

13.

Val av:


Föreningens/styrelsens ordförande för en tid av ett år
Daniel Hedin blev vald.



Två styrelseledamöter på två år
Henrik Gabrielsson och Mattias Kaspersson blev valda.



Revisor
Erik Andersson med hjälp av Margareta Lindhagen blev vald till revisor för det
kommande verksamhetsåret.



Sammankallande samt två övriga ledamöter till valberedningen
Olle Collberg och Bengt Collberg blev valda.



Adjungerade i styrelsen
Anna Larneby, Mille Bessö och Roger Markström är adjungerade i styrelsen.

14.

Val av ombud till Jämtland/Härjedalens skidförbund samt alpina kommittén
Simon Oest blev vald.

15.

Inkomna motioner
Förslag om att klubbens pengar skall användas till utbildning av medlemmar, t.ex.
HLR-utbildning, lavinutbildning, guideutbildningar.

16.

Övriga frågor
Inga.

17.

Mötet avslutas
Juserare Håkan Ericsson

Justerare Roger Marklund

............................................................

.................................................................

Ordförande Daniel Hedin
............................................................

Verksamhetsberättelse 2011–2012
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika
arrangemang och utbildningsinsatser. Antalet medlemmar nu vid säsongens slut är 398, varav 80
singelmedlemskap samt 318 familjemedlemmar fördelade på 94 familjemedlemskap.

Styrelse och klubbfunktionärer
Ordförande
Kassör
Ledamöter

Daniel Hedin
Anna Larneby
Henrik Gabrielsson
Mattias Kaspersson
Simon Oest
Kalle Brisland
Roger Markström (adjungerad)

Webmaster

Mille Bessö

Revisor

Erik Andersson

Aktiviteter
Försäljning av säsongskort i Åre i samarbete med Skistar, 22–23 oktober 2011
Skistar närvarade på Skidmässan som hölls på Berners i Östersund, vilket var det enda tillfället för
ÖTC:s medlemmar att köpa rabatterat säsongskort.
Naturkompanikväll, 27 oktober 2011
Inköpskväll på Naturkompaniet med 20 % rabatt på nästan hela sortiment.
SNÖ-kväll, 10 november 2011
ÖTC hade representanter på ÖSIS vintersportskväll på Campus som berättade om föreningens
verksamhet.
Upptaktshelg och skidskola i Ramundberget, 2–4 december 2011
ÖTC:s upptaktshelg i Ramundberget fick även i år med stor sorg ställas in på grund av snöbrist. Det
var 33 besvikna deltagare som fick sina pengar tillbaks, eftersom Ramundberget har snögaranti.
Kvällsåkning i Ladängen, onsdagar vecka 2–9 2012
Stans nya skidområde öppnade i början av januari och ÖTC hakade genast på genom att erbjuda
sina medlemmar gratis kvällsåkning två timmar på onsdagar under åtta veckor. Instruktörer fanns
på plats för att hjälpa dem som ville/behövde, men annars var det bara att åka fritt. Initiativet har
varit mycket uppskattat och vi har nått ut till fler potentiella och nyblivna medlemmar, inte minst
tack vare att lokalmedia rapporterade om ”knäböjarna som vägrar ge upp”.
Instruktörsutbildning steg 2, 14–15 januari 2012
Fem instruktörer vidareutbildades i Åre av Bengt Bengtsson.

Lavinkurs, 21 januari 2012
Som ett led i offpistinriktningen för Free Heel Fiesta (se nedan) erbjöd ÖTC i samarbete med Åre
Lavincenter en dagskurs i lavinkunskap för utvalda instruktörer.
Fortbildningsdag för instruktörer, 28 januari 2012
Bengt Bengtsson drillade cirka dussinet instruktörer i Trillevallen en klar men något blåsig lördag i
januari. Hårt och fostrande i både backe och offpist. Temat för dagen var just offpiståkning och hur
man som instruktör tar hand om en grupp i offpisten.
Tvådagarsskidskola i Åre, 4–5 februari 2012
Fyra instruktörer och tolv deltagare på alla nivåer samlades i Åre en smällkall helg för två dagars
skidskola. Lyckligtvis rådde inversion och stiltje, så förhållandena i högzon var riktigt bra –
speciellt i jämförelse med dalens 27 minusgrader – och hela systemet var öppet. På lördagskvällen
träffades de flesta i gänget för middag och gemyt nere i byn. Ansvarig för arrangemanget var Kalle
Brisland.
Free Heel Fiesta i Borgafjäll, 22–25 mars 2012
Årets upplaga av FHF var förlagd till Borgafjäll och hade en mer uttalad offpistinriktning än
tidigare, med heldagsturer på fjället (med eller utan lifthjälp). Tyvärr hade en nylig blida med
efterföljande minusgrader gjort det mesta stenhårt och vädret under helgen lämnade åtskilligt att
önska, men det gick ändå att hitta hyfsad till god åkning här och var om man letade lite.
Stämningen var likväl på topp och det bejublade klubbmästerskapet, som denna gång avgjordes i
par, vanns av Fredrika Sjögreen och Oscar Zeidlitz mycket tack vare en vågad stil. (Oscar diskades
dock på grund av en teknikalitet, varför Fredrika står som ensam klubbmästare för 2012.)
Ansvariga för arrangemanget var Mattias Kaspersson, Kalle Brisland, Lena Olofsson och Håkan
Ericsson.
Topptursdag, 6 maj 2012 (”Nisse Hult invitational”)
Som avslutning på säsongen anordnade klubben en dag i Åre där deltagarna ägnade sig åt att tura
upp i Tväråvalvet och vidare upp på Västerskutan för skön offpiståkning. 8 tappra deltagare slöt
upp och det grillades som avslutning. Ansvarig för arrangemanget var Henrik Gabrielsson.
Övriga arrangemang
ÖTC har även deltagit i telemarkslägret i Fjätervålen i januari och Fjällfest i Storulvån i april.

Övrigt
Utvärderingar av arrangemangen
Skidskolan och FHF har utvärderats genom att deltagarna svarat på frågor. Omdömena är
genomgående mycket bra, vädrets makter till trots.
Utskick och hemsida
Under året har ÖTC:s medlemmar fått ett antal mail från klubben med aktuella arrangemang,
erbjudanden och tips. Klubbens hemsida har bytts ut till en funktionsmässigt bättre variant,
inklusive ett nytt forum/pryltorg, och har uppdaterats löpande. Alla anmälningar har skett genom
automatiska formulär med Payson som betalningssystem.

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

