Årsmöte Östersund Telemark Club
Tid och plats
12 juni 2013 kl. 18.30 på Gamla Tingshuset i Östersund
Närvarande
Erik Andersson
Kalle Brisland
Bengt Collberg
Håkan Ericsson
Lars Forss
Christina Hedin
Daniel Hedin
Mattias Kaspersson
Tobias Mattsson
Maja Ohlander
§1

Mötet öppnas

Daniel Hedin välkomnade deltagarna och förklarade mötet öppnat.
§2

Val av ordförande samt sekreterare för mötet

Daniel Hedin valdes till mötesordförande och Kalle Brisland till sekreterare.
§3

Val av två justerare tillika rösträknare

Mattias Kaspersson och Maja Ohlander valdes till justerare.
§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan förändringar eller tillägg.
§5

Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst då kallelse utgått till samtliga medlemmar i föreningen knappa fyra
veckor i förväg.
§6

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet uppdrog åt sekreteraren att vid behov upprätta röstlängd, vilken då utgöres av närvarolistan då alla medlemmar är röstberättigade.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Ordförande Daniel Hedin läste upp verksamhetsberättelsen och gjorde ett muntligt tillägg om att
klubben även skaffat en krypterad molntjänst i syfte att skapa en central lagringsplats för filmer,
foton o.dyl. från aktiviteterna. Efter att frågor om kontakt med Friluftsfrämjandet och formalisering om ställda krav på nyutbildade instruktörer dryftats lades verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
§8

Ekonomisk rapport

Ingen separat ekonomisk rapport hade inkommit, varför revisor Erik Andersson muntligt berättade om det ekonomiska läget utifrån redovisningspärmen. Klubben har gjort ett plusresultat om
778 kr för verksamhetsåret 2012–2013 och har nu ca 90 000 kr i kassan.
§9

Revisionsberättelse

Revisor Erik Andersson uttryckte belåtenhet med ordningen och kontrollen i bokföringen samt att
intäkterna används för verksamhet som kommer medlemmarna till godo istället för att läggas på
hög och yrkade därför på att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Ordförande Daniel Hedin läste upp ett brev författat av tre medlemmar med synpunkter på
nuvarande definitioner av medlemskategorier och priserna knutna till dessa i förhållande till
varandra. Efter en längre diskussion beslutade årsmötet
att göra om kategorierna enligt följande:
Ungdomsmedlemskap
50 kr
upp till 19 år (definition: verksamhetsåret medlemskapet gäller för slutar under det år
personen fyller 19 år)
Vuxenmedlemskap
150 kr
över 19 år (enligt ovan)
Familjemedlemskap
300 kr
familjer och samboende skrivna på samma adress, oavsett antal.
§ 12 Styrelsens propositioner
§ 12.1 Studentmedlemskap

Styrelsen avsåg att instifta en ny medlemskategori för studenter (enligt gängse definition) med
märkbar rabatt i förhållande till ordinarie medlemskap, för att bättre nå ut till en attraktiv

målgrupp klubben i mångt och mycket saknar i sina led. Årsmötet diskuterade frågan och
beslutade
att det i punkten innan definierade ungdomsmedlemskapet även skall gälla för studenter.
§ 12.2 Arvode till engagerade

För att öka viljan att engagera sig i klubbens arbete ville styrelsen införa ett arvodessystem i form
av gratis deltagande på ett valfritt evenemang. Revisor Erik Andersson anmärkte på att propositionens skrivning om ”inom ett år” medför redovisningsmässiga tveksamheter då effekten blir att
avgående styrelse skapar odefinierade minusposter för nästa verksamhetsår och därmed tillträdande styrelse. Diskussionen mynnade ut i två nya förslag enligt följande:

a) deltagande i arrangörsgruppen inför ett av klubbens arrangemang berättigar till fritt
deltagande i samma arrangemang
b) tjänstgöring som ordinarie styrelseledamot samt som kassör, revisor eller webmaster i
klubben berättigar till fritt deltagande i valfritt arrangemang under det verksamhetsår som
tjänstgöringen gäller.
Efter ytterligare diskussion beslöt årsmötet
att bifalla förslagen i a) och b) och uppdraga åt styrelsen att besluta om riktlinjer för dessa,
införa dem till kommande verksamhetsår samt återrapportera utfallet till nästa årsmöte för
utvärdering.
§ 12.3 Ekonomisk avsättning 25-årsjubileum

Styrelsen avser uppmärksamma klubbens 25-årsjubileum genom en större fest under senhösten
innevarande år och yrkade på att en summa pengar avsätts för detta ändamål. Revisor Erik
Andersson anmärkte på avsättningens storlek och efter diskussion beslutade årsmötet
att 10 000 kr avsätts för 25-årsfest.
Vidare uppmanade årsmötet därmed berörda personer att så tidigt som möjligt annonsera festens
existens och datum.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
I enlighet med tidigare sed beslutade årsmötet
att styrelsen ges i uppdrag att besluta om verksamhetsplan och användande av de
ekonomiska medlen i enlighet med klubbens mål.
Ordförande Daniel Hedin redogjorde kort för tänkta hållpunkter under det kommande verksamhetsåret och förslag inkom om fler skidresor med lägre planeringsgrad än klubbens egna arrangemang. Årsmötet såg positivt på sådana initiativ och ansåg att klubben skall stötta dem med medlemslistor, informationskanaler och så vidare utan att behöva knyta upp egna arrangörsgrupper.

§ 14 Val
Valberedningen genom Bengt Collberg lämnade följande förslag:
Ordförande
Daniel Hedin (omval)
Styrelseledamöter
Kalle Brisland (omval)
Maja Ohlander (ny)
Revisor
Erik Andersson (omval)
Valberedning
Bengt Collberg, sammankallande (omval)
Olle Collberg (omval)
Samtliga tillfrågade hade lämnat sitt samtycke och årsmötet beslutade
att bifalla valberedningens förslag i sin helhet.
Kvarstår i sina tidigare befattningar gör Anna Larneby (kassör), Mattias Kaspersson (styrelseledamot), Henrik Gabrielsson (styrelseledamot), Roger Markström (adjungerad till styrelsen) och
Mille Bessö (webmaster).
§ 15 Val av ombud till Jämtland/Härjedalen Skidförbund och telemarkskommittén
Årsmötet beslutade
att välja Simon Oest till ombud.
§ 16 Inkomna motioner
Inga motioner hade kommit årsmötet tillhanda.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande Daniel Hedin avslutade mötet och inbjöd till fika i Tingshusets kafé.
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012–2013
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika
arrangemang och utbildningsinsatser. Antalet medlemmar nu vid säsongens slut är 373 stycken
fördelade på:
289 familjemedlemmar
81 singelmedlemmar
3 ungdomsmedlemmar
Snittålder
Äldsta medlem
Yngsta medlem

194 män
179 kvinnor

34 år
66 år
1 år

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, 20–21 oktober 2012
Skistar närvarade på Skidmässan som hölls på Berners i Östersund, vilket var det enda tillfället för
ÖTC:s medlemmar att köpa rabatterat säsongskort.
Naturkompanikväll, 30 oktober 2012
Inköpskväll på Naturkompaniet med 20 % rabatt på nästan hela sortimentet.
SNÖ-kväll, 15 november 2012
ÖTC hade representanter på ÖSIS vintersportskväll på Campus som berättade om föreningens
verksamhet.
Upptaktshelg och skidskola i Ramundberget, 11–13 januari 2013
Genom att flytta till efter nyår fick ÖTC:s upptaktshelg i Ramundberget äntligen snö! 38 deltagare
böjde knä i dagarna två samt deltog i Klubbmästerskapet, där Håkan Ericsson stod som vinnare
efter en bejublad balettföreställning på miniskidor. Bengt Collberg höll som vanligt i helgen.
Kvällsåkning i Ladängen, onsdagar vecka 3–12 2013
ÖTC erbjöd sina medlemmar två timmars gratis kvällsåkning i stans nya skidområde under tio
onsdagar. Instruktörer fanns på plats för att hjälpa dem som ville/behövde, med olika teman under

kvällarna. Initiativet har fortsatt varit mycket uppskattat och vi har nått ut till fler potentiella och
nyblivna medlemmar.
Lavinkurs, 2 februari 2013
8 deltagare fick sig en dos allmänt lavinvett under en heldag i Åre, genom Åre Lavincenters försorg.
Fortbildningsdag för instruktörer, 9 mars 2013
Detta år fick ÖTC celebert besök av Åke Larsson från Friluftsfrämjandet. En heldag i Duved i
strålande sol under vilken Åke diskuterade, demonstrerade och bedömde cirka dussinet instruktörer utifrån de nya kriterierna för telemarksskidlärarexamen. Det innebar även ett stort steg mot
att ÖTC:s instruktörsutbildningar ska kunna valideras mot skidlärarnormen.
Free Heel Fiesta i Borgafjäll, 14–17 mars 2013
Årets upplaga av FHF var återigen förlagd till Borgafjäll, där förhållandena var betydligt bättre den
här gången. Lössnö i massor i oåkta skogar av sällan skådad kvalitet borgade(!) för mycken
skidglädje. 16 personer deltog i arrangemanget som roddades av Mattias Kaspersson, Håkan
Ericsson och Kalle Brisland.
Instruktörsutbildning steg 1, 23–24 mars 2013
Tre kvinnliga och en manlig instruktör utbildades och drillades under två dagar i Åre av Roger
Markström.
Topptursdag, 5 maj 2013 (”Nisse Hult invitational”)
Som avslutning på säsongen anordnade klubben en dag i Åre där deltagarna ägnade sig åt att tura
upp i Tväråvalvet för skön offpiståkning (åtminstone på eftermiddagen...). Tio tappra deltagare slöt
upp och det grillades i vanlig ordning. Ansvarig för arrangemanget var Henrik Gabrielsson.
Övriga arrangemang
ÖTC har även deltagit i telemarkslägret i Fjätervålen i januari och Fjällfest i Storulvån i april.
Vidare gjordes satsningar på en jibbskola, som tyvärr inte blev av p.g.a. för få anmälda, samt ett
medlemserbjudande om att köpa «klubbpaket» med skidor och bindningar i slutet av säsongen;
inga paket blev dock sålda p.g.a. svalt intresse från medlemmarna.

Övrigt
Inköp
Klubben har köpt in en uppsättning kvastportar samt en borrmaskin med tillhörande snöborr.
Utvärderingar av arrangemangen
Skidskolan och FHF har utvärderats genom att deltagarna svarat på frågor. Omdömena är genomgående mycket bra, med vissa förslag till förbättringar.
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.
Styrelsens möten
Styrelsen har haft 12 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

Bilaga 2: Styrelsens propositioner

Propositioner från styrelsen för Östersund Telemark Club till
Årsmötet 2013, för verksamhetsåret 2013/2014
Arvode till engagerade
Det är en allmän trend att antalet engagerade i föreningar sjunker. Även inom ÖTC är det stundom
svårt att fylla platser kring att arrangera evenemang. Därför yrkar styrelsen på:
...att som arrangör eller styrelseengagerad får man kostnadsfritt delta på ett (1) valfritt
arrangemang som ÖTC själva arrangerar inom ett år från sin arbetsinsats.
Studentmedlemsskap
Föreningens medlemsbas består till stor del av medlemmar inom vissa giva åldersintervall. En
målgrupp som föreningen till stor del saknar är studenter. Mittuniversitetet i Östersund har en
ganska stark friluftslivsprofil på många av sina utbildningar. Styrelsen anser därför att
medlemsbasen borde kunna breddas till även denna målgrupp genom att erbjuda dem ett speciellt
medlemsskap.
Därför yrkar styrelsen på:
...att ett studentmedlemsskap instiftas vars medlemsavgift är i storleksordningen 75% av
vuxenmedlemsskapets, jämnt avrundat.
Ekonomisk avsättning 25-årsjubileum
Under 2013 fyller föreningen 25 år. Styrelsen anser att detta bör uppmärksammas. Ett bra sätt att
göra detta på är att anordna en fest till vilken nuvarande, gamla och presumtiva medlemmar inbjuds.
För att anordna denna fest yrkar styrelsen på:
...att 25000 kr avsätts i budget för verksamhetsåret 2013/2014 för att anordna en fest för att fira ÖTCs 25åriga jubileum.

