Årsmöte Östersund Telemark Club 2020-06-17
Plats: Gomorron Östersund, Storgatan 25
Närvarande: Daniel Hedin, Peter Wrangel, Kalle Brisland, Simon Oest, Nina Erkenstam
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Daniel Hedin.
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Daniel Hedin valdes till mötesordförande och Nina Erkenstam till
sekreterare.
3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
protokollet
Till justerare utsågs Kalle Brisland och Peter Wrangel.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst då kallelse gått ut via e-post,
klubbens webbplats samt Facebook fyra veckor och en dag innan mötet
hölls.
6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Upprop samt röstlängd beslutades upprättas endast om votering
behövdes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelsen för det gångna året drogs. Som tillägg till
verksamhetsberättelsen nämndes att en praktikant vid namn Kim varit
med under resan till Kittelfjäll. Då det går att söka LOK-stöd för
ungdomar konstaterades vikten av att medlemmarnas närvaro vid olika
aktiviteter bokförs.
8. Ekonomisk rapport
Klubbens bokföringssystem byttes inför det gångna verksamhetsåret till
en molnbaserad tjänst. I samband med att det nya bokföringssystemet
togs i bruk uppdagades även att räkenskapsåret behövdes justeras,
vilket gjordes vid ett extra årsmöte under hösten 2019.
Årets resultat blev en vinst om 1 763 kr. Klubbens totala tillgångar är
drygt 77 000 kr.
9. Revisionsberättelse
Tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avser

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Medlemsavgiften beslutades fortsatt vara densamma för det kommande
verksamhetsåret, med en kommentar från ordföranden om att tillse att
egna arrangemang ej dras med förlust.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
Styrelsen uppdrogs att löpande fastställa verksamhetsplanen för
kommande år.
13. Val av:
Ordförande för en tid av ett år
Till ordförande på ett år valdes Daniel Hedin.
En styrelseledamot för en tid av två år
Till styrelseledamot på två år valdes Nina Erkenstam. Martin Hellberg
och Peter Wrangel är sedan tidigare invalda som styrelseledamöter,
med ett år kvar i styrelsen.
Revisor för en tid av ett år
Till revisor på ett år valdes Erik Vidar Andersson.
Två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för en
tid av ett år
Till valberedningen fanns inga ledamöter på förslag.
Som arvoderade kassörer valdes Simon Oest och Anna Larneby. Kvar
sitter teknisk mästare Kalle Brisland (adjungerad).
14. Val av ombud till Jämtland-Härjedalens Skidförbund, alpina kommittén samt
telemarkskommittén
Inga ombud valdes. Styrelsen uppdrogs att se över dagordning samt
stadgar gällande val av ombud inför årsmötet 2021.
15. Styrelsens förslag och inkomna motioner
Till årsmötet hade ett styrelseförslag inkommit gällande korrigeringar i
stadgarna enligt nedan:
a) 15 § Tidpunkt, kallelse
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före
utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.”

Förslag på ny skrivelse
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före
utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.”
Förslaget bifölls av årsmötet.
b) 15 § Tidpunkt, kallelse
”Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före
mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen.
Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i
klubblokal eller på annan lämplig plats. _ _ _
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en
vecka före årsmötet. Verksamhetsplan med budget fastställs vid
årsmötet”
Förslag på ny skrivelse
”Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före
mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen via
digitala kanaler. Vidare skall kallelse jämte förslag till
föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig
plats. _ _ _
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas
berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag
och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, via
medlemsutskick.”
Förslaget bifölls av årsmötet.
c) 16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
”Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet”.
Förslag på ny skrivelse
”Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före årsmötet”.
Förslaget bifölls av årsmötet.

Till årsmötet hade dessutom en motion inkommit gällande logotyp samt
offpist-aktivitet.
Motionen föreslår
i)

att Östersund Telemark Clubs årsmöte 2020-06-17 beslutar om att
ta fram en ny logotype samt ”lookbook” inkl lanseringsplan inför
säsongen 2020/2021
Förslaget avslogs, men årsmötet uppdrog åt styrelsen att se över
logotyp samt grafisk profil under kommande år.

ii)

att Östersund Telemark Clubs årsmöte 2020-06-17 beslutar om att
ta fram ett förslag på en ny offpist-aktivitet vårvintern 2021
Förslaget bifölls och årsmötet uppdrog åt styrelsen att ta fram
dylikt förslag.

16. Övrigt
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att se över dagordningen till nästa
årsmöte, då punkten ”övrigt” ej bör finnas. Samtliga punkter som
avhandlas på årsmötet ska vara föranmälda och således sorteras in
under ordinarie punkter på dagordningen.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Daniel Hedin.

Ordförande: Daniel Hedin

Justerare: Kalle Brisland

Sekreterare: Nina Erkenstam

Justerare: Peter Wrangel

