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Dagordning:
1.

Mötet har öppnats.

2.

Ordförande: Daniel Hedin. Sekreterare: Henrik Gabrielsson.

3.

Justerare av protokoll: Håkan Ericsson & Hördur Haraldsson.

4.

Dagordningen fastslås.

5.

Mötets behöriga utlysande godkännes.

6.

Upprop och fastställande av röstlängd:
Pia Collberg, Margareta Lindhagen, Kalle Brisland, Mattias kaspersson, Lars
Mervald, Daniel Hedin, Håkan Ericsson, Lena Olofsson, Hördur Haraldsson (The
Rock), Tobias Mattsson, David Malmliden.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse:
Mattias Kaspersson upplyser alla att läsa verksamhetsberättelsen (som finns i
pappersformat). Inga frågor på denna. Verksamhetsberättelsen lägges till
handlingarna.

8.

Ekonomisk rapport:
Tillgångar 91.000 kr, intäkter för året 153.000 kr, kostnader för året 137.000 kr.
Totalt: vinst för året 16.000 kr. Vi gör nästintill ett nollresultat för året; vinst 182 kr. Att
vi gör ett nollresultat beror på att bruttovinsten äts upp av avgifter av olika slag
(Payson, skidförbund, föreningsavgift m.m.). Klubbens målsättning har aldrig varit
att göra en vinst och därför är årets resultat glädjande då vi kommit nära vårt
”nollmål”.

9.

Revisionsberättelse:
Revisor Erik Andersson har granskat klubbens ekonomi och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Klubbens ekonomiska rapport är
exemplarisk. Tack Anna! Kalle lyfter frågan kring arvoden till arrangörer och
styrelseledamöter. Styrelsen har haft möjligheten att nyttja arvode för
verksamhetsåret, men har avstått då detta skulle inneburit en förlust på ca 20.000
kr/år. Arrangörer har däremot fått ta del av det egna arrangemanget utan kostnad.
Det finns ett ekonomiskt utrymme för att fortsätta bedriva arrangemang på det
sättet. Med andra ord: arrangörer tar del av det egna arbetet utan kostnad. Inga
frågor på revisionsberättelsen.

10.

Styrelsen får fortsatt ansvarsfrihet.

11.

Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår: kvarstår.

12.

Faställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår:
Vi kör följande evenemang: Ramundberget, Ladängen, Free Heel Fiesta, jibbskola,
topptursdag, skidskola, försäljning av klubbprylar (T-shirts). Utöver detta kan
klubben erbjuda en plattform för ”åkträffar” utan krav på pedagogisk verksamhet
och styrning. Detta kan vi lösa via vår hemsida eller Facebook. Förslag på att lägga
FHF till Kittelfjäll; kokas ner till att man istället lägger en ”åkträff” till Kittelfjäll om
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man så vill. Kontakta Håkan Ericsson eller Daniel Hedin för att styra upp ”åkträffar”
via våra sociala medier.
13.
a.
b.
c.
d.

Val av Daniel Hedin till ordförande.
Val av styrelseledamöter för två års tid: Henrik Gabrielsson & Mattias Kaspersson.
Problem kring en styrelseledamot; en vakant plats i styrelsen. En föryngring av
styrelsen är önskvärd, samt en förskjutning av könsfördelningen.
Val av revisor: Erik Andersson.
Val av valberedning samt sammankallande: Sittande, med förbehåll att alla hjälper
till att hitta nya människor som kan hjälpa till.

14.

Val av ombud till J/H skidförbund & telemarkskommittén: Simon Oest.

15.

Inkomna motioner:
”Föreningen bör sätta ett minimikrav på gruppledare utanför pist, gällande
lavinkunskap, första hjälpen samt utrustning. Klubben bör skapa möjligheter
för instruktörer för att utbilda sig inom dessa områden.”
Styrelsen har inte fattat beslut kring detta, men mötet ger i uppdrag åt styrelsen att
undersöka möjligheterna för detta. Mötet uppdrar också till styrelsen att skapa ett
system för när de olika utbildningarna skall ligga i förhållande till
instruktörsutbildningarna. Hördur har möjlighet att hålla lavinutbildning och Tobbe
samt Håkan har koppling till Röda Korset och att därigenom kunna erbjuda
utbildning inom sjukvård. Motionen godtages.

16.

Övrigt:
Enkäten gås igenom av samtliga. Sammanfattning av den: övervägande positiva
medlemmar. Många vill fortsätta vara medlem. Många evenemang krockar med
personliga göromål, vilket är en anledning till att man inte kan delta, inte att det finns
brist på intresse. Styrelsen har tagit till sig av kommentarerna i enkäten och lovar att
skapa möjlighet för ”åkträffar”. Förslag att sprida oss via andra skidföreningar
(längdskidor etc.). Kan vi få fram en ”tävlingsdress” eller någon form av profilkläder
som vi kan använda oss av vid olika typer av tävlingar? Även trycka upp
profilprodukter t.ex. klistermärken, muggar, saxar etc. Ytterligare förslag: att aktivt
erbjuda stora klubbar eller föreningar ett koncept (telemarksåkning) som kickoff eller
ett roligt event för föreningen.

17.

Mötet avslutas kl. 20:03.

Daniel Hedin, mötesordförande

Henrik Gabrielsson, mötessekreterare

Håkan Ericsson, protokollsjusterare

Hördur Haraldsson, protokollsjusterare

Verksamhetsberättelse 2013–2014
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
(oförändrat från ifjol) fördelade på:
257 familjemedlemmar
91 singelmedlemmar
25 ungdoms-/studentmedlemmar

Styrelse och klubbfunktionärer
Ordförande
Kassör
Ledamöter

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

Webmaster

Mille Bessö

Revisor

Erik Andersson

Aktiviteter
Föreningarnas dag på Stortorget, 7 september 2013
Daniel Hedin och Mattias Kaspersson mässade telemarkens lov i början av hösten under
Föreningarnas Dag på Stortorget.
Försäljning av säsongskort i Åre i samarbete med Skistar, 19–20 oktober 2013
Skistar närvarade på Skidmässan som hölls på Berners i Östersund, vilket var det enda tillfället för
ÖTC:s medlemmar att köpa rabatterat säsongskort.
Naturkompanikväll, 29 oktober 2013
Inköpskväll på Naturkompaniet med 20 % rabatt på nästan hela sortimentet.
SNÖ-kväll, 14 november 2013
ÖTC hade en representant på ÖSIS vintersportskväll på Campus som berättade om föreningens
verksamhet.
25-årsjubileum, 16 november 2013
Ett tiotal klubbmedlemmar samlades på Cirkus Kul & Bus på eftermiddagen för att drillas i olika
balans- och koordinationsövningar och på kvällen slöt 29 medlemmar, gamla som nya, upp på
Arctura för finmiddag och bildvisning från både nu och då.

Upptaktshelg och skidskola i Ramundberget, 10–12 januari 2014
Upptaktshelgen i Ramis gick för andra gången av stapeln efter nyår och återigen visade sig detta
vara ett bra tidsval för snötillgångens skull, även om det var lite kallt om nosen. 38 deltagare böjde
knä i dagarna två samt deltog i Klubbmästerskapet, där en ny medlem vid namn Björn Johansson
stod som vinnare efter ett rafflande snowracer-race. Bengt Collberg höll som vanligt i helgen.
Kvällsåkning i Ladängen, onsdagar vecka 5–13 2014
ÖTC erbjöd även denna säsong sina medlemmar två timmars gratis kvällsåkning i stans nya
skidområde under nio onsdagar (som skulle varit tolv om snögudarna hade samarbetat i början av
året). 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.
Free Heel Fiesta i Borgafjäll, 13–16 mars 2014
FHF var för tredje gången förlagd till Borgafjäll och liksom sist hittades mängder av lössnö både i
och ovanför skogen, trots farhågor om betongföre p.g.a. den nyliga blidan. Arrangemanget som
roddades av Håkan Ericsson, Mattias Kaspersson och Kalle Brisland lockade denna gång 23 glada
deltagare – en 50-procentig ökning mot ifjol.
Skidskola i Duved, 29 mars 2014
Sex elver på varierande nivå deltog i endagsskidskolan i Duved med Tommy Molén och Håkan
Ericsson som instruktörer.
Topptursdag, 10 maj 2014
Som avslutning på säsongen anordnade klubben en dag i Åre där deltagarna ägnade sig åt att tura
upp på Åreskutans topp. Fem tappra deltagare slöt upp vid start och fick så småningom sällskap av
en sjätte. Simon Oest agerade vikarierande ledare efter att ordinarie grillmästare råkat ut för skada.
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 rabatterade skidor och bindningar i slutet av säsongen med ett
bra gensvar. Dessutom var klubben behjälplig under världscupstävlingarna i Funäsdalen.

Övrigt
Inköp
Barntelemarksutrsutning har köpts in från Norge. Vidare har ytterligare lavinpaket köpts in.
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 11 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

Motion till Årsmöte 2014, Östersund Telemark Club
När vi (instruktörer & ledare) håller i grupper utanför “bevakade” pister tycker jag ledarna
borde ha i alla fall grundläggare utbildning i både lavinkunskap och första hjälpen.
Gällande lavinkunskap är det ju viktigt framförallt gällande vägval med gruppen men även för
att kunna agera på ett bra sätt i händelse av en lavin. Vi körde ju en dags utbildning för några
av oss inför FHF för något år sedan och den nivån borde vara minimum för gruppledare
utanför pisterna. (Nu tror jag de som lett grupper på FHF haft minst den nivån, men vi har ju
inte haft något formellt krav på det).
Vi har ju dels Lavincenter nära till hands men kanske även några av de mer välutbildade i
klubben kunde hålla några pass med andra klubbmedlemmar?
Gällande första hjälpen: Om någon råkar ut för en olycka i ett skidsystem kan vi kalla på hjälp
från pistörerna, fast ni som var med på Inspirationsdagen i Duved med Examinatorn 2013
minns kanske hur han (som verkade väldigt kunnig) tog tag i den olyckan på ett bra sätt även
där, i väntan på pistören. Men sker en olycka i vår grupp utanför pisterna (Free Heel,
Topptursdag, Fjällfest etc.) så kommer definitivt gruppmedlemmarna förvänta sig att
gruppledaren kan agera för att ta hand om den skadade. Dessutom bör gruppledaren ha med
dig lämplig utrustning såsom förband, nödfilt etc. Om ni inte redan läst den så är detta
mycket läsvärt från en av de som var med i Kittelfjäll-olyckan i år:
http://hungryhen.wordpress.com/2014/02/22/not-so-much-kicking-but-alive-the-kittelfjallavalanche-2014/ – den fick mig att inse hur bra en liten nödfilt kan vara att ha med. Efter att
ha sett bilder från Topptursdagen i maj i år vet jag att det fanns bandage med på den turen,
antar att Ordföranden var tacksam för det
.
Det finns ju flera alternativ gällande utbildare; både pistörer och Röda Korset och jag tror
flera i klubben har kontakter med tänkbara utbildare.
Summerat går min motion ut på att vi borde sätta någon form av minimikrav på gruppledare
utanför pisterna, helst både gällande lavinkunskap och första hjälpen kunskap samt även
utrustning. Dessutom bör det då backas upp med att klubben skapar möjligheter för
instruktörer att utbilda sig inom området. Jag tror vi alla (både ledare och deltagare) har allt
att vinna på det.
Håkan Ericsson
Åre 11 maj, 2014

Medlemsundersökning 2014
Tänker du fortsätta vara medlem i ÖTC?
Ja, definitivt 5

23 (82 %)

│

4

3 (11 %)

│

3

1 (3,5 %)

│

2

1 (3,5 %)

Nej, jag har fått nog 1

0 (0 %)

Har du avstått från att delta i ÖTC:s aktiviteter på senare tid
av någon av dessa anledningar?
Ja, på grund av aktivitetens innehåll

3 (11 %)

Ja, på grund av aktivitetens tidpunkt

7 (25 %)

Ja, på grund av aktivitetens presentation

0 (0 %)

Ja, på grund av annan yttre omständighet

14 (50 %)

Nej

4 (14 %)

Skulle du delta i ÖTC:s aktiviteter nästa säsong om de erbjuds
på samma sätt som denna säsong?
Ja

21 (75 %)

Varav ja på frågan ovan

17 (81 %)

Nej, av samma anledning som ovan

7 (25 %)

Varav ja på frågan ovan

6 (86 %)

Nej, av annan anledning än ovan

0

Vad tycker du om...
...Ladängen?
Medel: 3,7
Median: 4
Min: 2
Max: 5
...Ramundberget?
Medel: 4,5
Median: 5
Min: 3
Max: 5
...Free Heel Fiesta?
Medel: 4,5
Median: 5
Min: 3
Max: 5
...endagsskidskolan?
Medel: 4,1
Median: 4
Min: 2
Max: 5
...jibbskolan?
Medel: 3,8
Median: 4
Min: 2
Max: 5
...topptursdagen?
Medel: 4,2
Median: 4,5
Min: 2
Max: 5

1 = uselt – – – 5 = super

Kommentarer på arrangemangen
•

Jag tycker att klubben har ett bra utbud av aktiviteter och arrangemang. För mig
personligen har vårterminen varit fylld av studier och andra aktiviteter som vid flera
tillfällen gjort det omöjligt för mig att vara med. Jag ser det dock som en stor tillgång att
kunna vara med på aktiviteter sporadiskt och med kort varsel, och då tänker jag framför allt
på Ladängsträningarna. Jag kan vara med när jag känner att jag har tid och ork helt enkelt,
och det tycker jag är väldigt bra!
Vad gäller övriga arrangemang av resa-bort-karaktär, t.ex. FHF eller Ramundberget, tycker
jag att dessa absolut ska vara kvar, dels för att de bjuder på bra skidåkning och god
gemenskap och dels för att jag tror att dessa arrangemang är viktiga för att locka, behålla
och inspirera medlemmar som inte är bosatta i Östersund/Jämtland.

•

Förtydligande: De frågor (bortsett från frågan om Ladängen då backen är lite väl kort) som
”endast” fått 3 beror på att jag ej deltagit i något av dessa evenemang (ännu) men anser att
det är superduper bra att det erbjuds. Hade jag möjlighet skulle jag deltagit i fler
evenemang och det är min avsikt framöver. Med lite flyt går det att genomföra. Bra jobbat
till er som roddar och lägger ner er själ i detta.

•

Jag är väl en av de som iallafall i år inte varit med på så många aktiviteter, när jag tänker
efter inga alls. Det som gjort att jag inte deltagit är främst att jag har svårt att bestämma
mig i tid, velar lite för mycket helt enkelt. Gillar att bestämma saker i sista stund vilket jag
har full förståelse för att man inte kan ha som ambition för klubbaktiviteter.
Ladängenkvällarna var jag på ett gäng av förra året men i år blev det inget mest p.g.a.
kvälls/nattjobb. Några gånger fanns möjligheten men suget fanns inte, mest p.g.a. att det
föregående säsong kändes som vi mest var i vägen för slalomklubben. Konceptet är
fantastiskt men jag hade gärna sett att man kunde sprida ut alla klubbarna över hela berget
istället för bara Ladängen.

•

Hade gärna deltagit i fler aktiviteter, men eftersom jag har så lång resväg så blir det kanske
inte av. Jag måste söka ledigt 8 veckor i förväg, för en endagsaktivitet så blir det bara
aktuellt om jag kan samåka, vilket sällan går att ordna med så lång framförhållning. Tycker
annars om ert program!

•

Bor tyvärr i Norge och kan inte delta i de flesta aktiviteter p.g.a. avstånd.

•

Jag har varit gravid och fått barn, därav varit tvungen/ velat prioriterat annat. Tänker att jag
vill vara med mer nästa år men vet inte hur det blir tidsprioriteringar med småbarn.

•

Jag som ny medlem uppskattade Ramis-helgen jättemycket, trevligt folk, riktigt rolig
skidskola och fantastiskt arrangerat. Men jag tycker att resterande arrangemang mestadels
rör sig åt lössnö och toppturer. Jag och säkert flera andra tycker om vanlig piståkning och
samvaro så jag tycker det vore roligt att ha vanliga skiddagar t.ex. i Trillevallen eller
Bydalen... mest för att få åka med andra och träffas och ha roligt. För min del är det för
mycket lössnö, toppturer och rockerskidor och då finns inte så mycket kvar för mig förutom
Ramundberget vilket jag tycker är trist. Skidskolan i Duved kunde jag inte vara med på men
det verkade vara en riktigt rolig akivitet.

•

Både Ramundberget och FHF tycker jag var toppen, givande och välordnade. Mycket glad
att någon/några har orkat dra dessa arr. Skulle sörja om de inte blev av nästa år. Inte kunnat
delta i övriga; tiden har inte varit lika riklig som lusten. Tycker idén med Ladängen är bra
men har inte haft möjlighet att komma loss vardagskvällar.

•

Saknar Stora Blåsjön.

•

Alla arrangemang är bra men det efterfrågas ofta enklare sätt för åkare att enkelt mötas
upp för en dag/helg tillsammans. Forumet används tyvärr för lite för att fungera för det
syftet och även på FB är det tunt med sådana inlägg. Kanske kunde ledare/styrelse/aktiva i
klubben lite oftare ta för vana att skriva på dessa forum när de ska någonstans, typ: ”Jag
åker till Storulvån på lördag, häng på den som vill!”

•

Har inte varit med vid dessa tillfällen men tycker att det har varit ett brett utbud.

•

Har inte varit medlem tidigare så jag har tyvärr inte hunnit vara med på någon aktivitet
men hoppas kunna vara med på något nästa säsong. Free heel fiesta vill jag åka på och
endagsskidskolan vill jag oxå delta i.

•

Som helhet, utifrån den lilla erfarenhet jag har, att det är en fantastisk förmån att det finns
en sådan klubb som ÖTC. Det finns flera arrangemang där man får delta utifrån sin egen
förmåga men även skidskolor där man mer fokuserat kan få lära sig mera.
Jag tycker att det finns många aktiviteter där jag som inte den vassaste åkaren även kan
delta. Sedan finns det förstås tillfällen som inte passar mig t.ex. jibbskola som nog aldrig
kommer att bli min grej, men det är väl helt naturligt att allt inte kan passa alla.
När det gäller topptursdagen (säsongsavslutningen) så visst kunde jag känna en liten oro för
att jag kanske inte skulle kunna hänga med men det beror kanske också på att jag aldrig åkt
på Åreskutan överhuvudtaget. Nu kunde jag hur som helst inte delta på det arrangemanget
främst av andra skäl.
Som sagt, mitt intryck är att ÖTC är en mycket bra klubb. Jag är glad att det finns så många
duktiga och passionerade telisåkare som också är måna om att bidra till andras utveckling
på området. Om det finns saker som kan förbättras så ligger det i sådana fall på detaljnivå
och inte så mycket att orda om, så vitt jag vet och förstår. Så fortsätt i samma goda anda så
kan det inte bli fel!

•

Ramis – Toppen!
Ladängen – Ej deltagit, bor på annan ort. Men det låter väldigt positivt att kunna åka till
backen och finna andra telisåkare på plats att åka med. Och att kunna få/ge tekniktips och
inspiration är bra.
Endagsskidskolan – För en gammal gnet som mig ligger den varmt om hjärtat. Har varit
fantastisk för min egen utveckling (men det var tvådagars också). Har också varit skoj att
vara ledare på.
FHF – För mig som inte bor i ÖSD långt bort och passade inte in i kalendern i år heller. Dock
verkar ju alla som deltar väldigt nöjda så jag skulle gärna åka om bara tid fanns.
Jibbskolan – Kanske inte direkt mitt intresseområde, men för dem som gillar är det väl bra.
Var det många som nappade på erbjudandet i år?
Topptursdag – En klassiker som jag hoppas komma tillbaka till när barnen vuxit på sig lite.

•

Det är jättebra arrangemang och min telemarkåkning går framåt hela tiden tack vare
klubben. Dessutom var det urkul att vara med om WC i Funäsdalen. Jag blir ibland lite vid
sidan av p.g.a. av avståndet till Jämtland men jag försöker vara med så mycket det går men
en del faller bort under säsongen. Jag vet inte heller om det är något som jag kan hjälpa till
med eftersom alltär bit bort. Får jag önska så blir det fler arrangemang eftersom det vänder
nu och allt blir mer. ;-)

Förslag
•

Fler resor; behöver inte vara några avancerade arrangemang. :-)

•

När ”träningar” körs i exv. Ladängen, lägg gärna ut ett schema om vad som är tänkt att övas
på.
Hade själv önskat en lite mer ingående kurs i att pumpa puder med bättre teknik, gärna i
samband med lavinkurs/uppfräschning.
Slipning och vallakväll är något som andra skidklubbar sysslat med; kan det vara något för
våra medlemmar?
Anordna en alpresa om intresse finns?

•

Det är ett kul gäng! Om ni vill styra upp fler topptursresor i västerbottensfjällen så lär jag
anmäla mig! T.ex. så har ju Magnus ”368 toppar” tipsat om Hemavanfjällen och dalgången
väster om Kittel som intressanta topptursområden. Går att hitta på Google.

•

Vore kul att prova på den ”alpina” delen av telemark. En clinic med Olle Collberg t.ex.

•

Tycker att det är jättebra aktiviteter, bra ordnat och kul gäng så fortsätt så! Kanske vi borde
marknadsföra oss mer så vi får in fler medlemmar. Bra jobbat!

•

Mer vanliga skiddagar med samvaro och backåkning, fler afterwork/fika.

•

Hoppas att det finns kvar ork och lust att arrangera ramis och FHF nästa år.
Endagsaktiviteter i Åre med omnejd t.ex. topptursdag skulle locka mig.

•

Gärna flera tävlingar och senare utse en mästare i klubben inte första helgen som inte
många är tränade till.

•

Försök hänga i för det är en bra mix av arrangemang och det finns faktiskt någon yngre som
tar till sig det rätta sättet.

•

Mer sponsring av elitåkare.

Totalt antal svar: 28

