
Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet

4. Fastställande av dagordning

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

8. Ekonomisk rapport

9. Revisionsberättelse

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

11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

13. Val av:

 ordförande för en tid av ett år
 två styrelseledamöter för en tid av två år
 revisor för en tid av ett år
 två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år

14. Val av ombud till Jämtland/Härjedalen skidförbund, alpina kommittén samt 
telemarkskommittén

15. Inkomna motioner

16. Övrigt

17. Mötets avslutande



Verksamhetsberättelse 2020–2021
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika 
arrangemang och utbildningsinsatser.

Antalet medlemmar nu vid säsongens slut är 97 (-32) stycken, varav 69 (-32) betalande. Detta 
stora tapp kan dels förklaras med att fjolåret var ett ovanligt starkt år medlemskapsmässigt och 
dels med att våra vanligen värvningsdrivande gruppresor fick ställas in av coronaskäl denna 
säsong.

Medlemsfördelning:
52 (-18) vuxen
39 (-2) familj
6 (-12) ungdom/student

35 (-11) kvinnor
62 (-21) män

Äldst: 68 år (-3)
Yngst: 3 år (+1)
Medianålder: 43 år (+1)

(förändring jämfört med förra säsongen inom parentes)

Styrelse och klubbfunktionärer

Ordförande Daniel Hedin

Kassörer Anna Larneby
Simon Oest

Ledamöter Martin Hellberg
Peter Wrangel
Nina Erkenstam

Teknisk mästare Kalle Brisland (adjungerad)

Revisor Erik Vidar Andersson

Valberedning vakant



Aktiviteter

Försäsongsträning, måndagar september–oktober 2020
Inför denna säsong tog vi upp en gammal tråd och bjöd in till gemensam försäsongsträning i ÖSK-
skogarna, med fokus på backintervaller och styrkeövningar. Initiativet var uppskattat av dem som 
deltog, men det var en tynande skara. Kalle Brisland höll i träningarna.

Inköpsvecka på Naturkompaniet, vecka 45 (2–7 november) 2020
Vi fortsatte enligt det som nu blivit tradition, så istället för endast en kväll med rabatt hade vi 20 %
på det mesta i butiken vid ett valfritt inköpstillfälle under en hel vecka. Detta används till viss del 
med stor utvecklingspotential.

Upptaktshelg och skidskola i Bydalen, 16 januari 2021
Upptaktshelgen blev istället för två dagar en heldagsaktivitet, med en blå/röd grupp och en 
röd/svart grupp med totalt 15 deltagare, varav många barn, och två instruktörer. Vädret var 
strålande och Bydalsfjällen bjöd på mycket goda förutsättningar för både piståkning och offpist. 
Lunchen förbokades och avnjöts fyra och fyra per bord med väl tilltaget avstånd mellan borden. 
Dagen arrangerades på distans av Martin Hellberg.

Kvällsåkning i Gustavsberg, måndagar vecka 4–9 + 11–13 2021
Även denna säsong erbjöd ÖTC gratis åkning för medlemmarna, åter med övervägande bra före. 
Covid-restriktioner gjorde att avståndet under samlingarna ökade något, men hjärtligheten var lika
stor. Instruktörer fanns på plats för att hjälpa dem som ville/behövde, med olika teman under 
kvällarna. Uppslutningen har som tidigare varit mycket god och det märks att aktiviteten är 
uppskattad. Efter ett sportlovsuppehåll fortsatte kvällarna några veckor till och vi var inte långt 
från de sista som lämnade skidåkningen på Frösön. Många helt nya telemarksåkare återfanns 
bland de återvändande träningsåkarna, vilket delvis utmanade den instruktör som var ansvarig för 
kvällen då man behövdes på två ställen (Silverling respektive Gustavsbergsbacken). Sista 
måndagen för säsongen hölls ett introduktionspass för de som var intresserade av att gå vidare 
som instruktörer i klubben. Intresset var stort med 10 st deltagare på plats, och önskemål om en 
fortsättning till hösten/kommande säsong. 

Världstelemarksdagen i Bydalen, 6 mars 2021
Det var stormigt och bara öppet i lågzon, men sju stycken ihärdiga knäböjare dök ändå upp och 
hade en bra dag. Roger Markström fanns tillgänglig för instruktioner. 

Free Heel Fiesta i Kittelfjäll, 18–21 mars 2021
Nej, det blev ingen FHF 2021. Covid satte stopp för detta. Nya, friska tag väntas 2022.

Topptursdag, 8 maj 2021
Även säsongen 2021 gjorde coronapandemin sig påmind, men ett tappert gäng om åtta stycken 
åkare samlades på sedvanligt sätt vid Ica Björnänge, för vidare färd mot Ullådalen. De unga 
alpinåkare som hade träningsläger hade lämnat Ullådalen tidigare på morgonen, varför det blev att
traska upp mot Stendalen. Där lyckades vi få lift en bit, och sedan fortsatte gänget manuellt upp i 
Tväråvalvet. En kortare fikapaus sammanföll med att även liften i Tväråvalvet tog lunchpaus, 
varför rutten snabbt justerades så att vi istället gick upp på Västerskutan. Detta visade sig vara ett 
riktigt lyckokast, då baksidan av Västerskutan var i princip helt orörd och innehöll stora ytor av 
kallsnö! Två åk där blev det därför, innan gänget tog sig upp över Västerskutan och ner mot 
parkeringen i Ullådalen igen. Väder (kallt! ca 3 plusgrader under dagen) samt coronaläge gjorde att
vi inte heller i år hade någon gemensam grillaktivitet. Simon Oest agerade guide och vägvisare 
under dagen.



Övriga arrangemang

Telemarkslägret i Fjätervålen 
ÖTC har som vanligt deltagit med ledare vid en covid-anpassad upplaga av telemarkslägret i 
Fjätervålen i månadsskiftet januari-februari.

Prova-på för gymnasieelever
Peter Wrangel och Alvin Noaksson höll den 19/2 i en introduktion till telemark för 
gymnasieungdomar från Wargentinskolan. Totalt deltog 22 elever och två lärare, vilka delades in i 
två grupper. Flera av eleverna tyckte att det var väldigt roligt med telemark!

Återkoppling gällande föregående årsmöte

Logotyp
Under året har styrelsen arbetat frenetiskt och intensivt med att ta fram en ny logga enligt lagd 
motion. Nedan finns fyra förslag som styrelsen arbetat fram under året. I förslagen används 
Östersunds kommuns ”Snöhjärtat” istället för en punkt i webbadressen, detta för att skapa en 
koppling och association till Östersund och klubbnamnet. Användandet av snöhjärtat i 
telemarksklubbens logotypförslag är godkänt av kommunen och reklambyrån, förutsatt att det är 
tydligt att avsändaren är telemarksklubben. Kommunen och reklambyrån tycker att det är kul om 
klubben vill använda snöhjärtat, och för att lyfta fram avsändaren föredrar de förslag 1–3. 

#1 #2

#3 #4

Ytterligare våraktivitet
Styrelsen har under året arbetat med att försöka finna lämplig plats för att arrangera ytterligare en 
aktivitet, vilket inkluderade en medlemsenkät som visade på några tydliga trender i önskemålen. 
Dock har covid-restriktioner försvårat arbetet, vilket resulterat i att styrelsen inte har kunnat 
besöka någon plats för att kunna utröna olika områdens för- och nackdelar och än mindre kunnat 
genomföra ett arrangemang denna säsong.



Övrigt

Utskick och webbplats
Under året har ÖTC:s medlemmar fått ett antal nyhetsbrev från klubben med aktuella 
arrangemang, erbjudanden och tips. Klubbens webbplats har uppdaterats löpande och 
telemarkskalendern har också uppdaterats i takt med att fler arrangemang blivit kända. Strax före 
jul uppstod ett problem med anmälningssystemet som visade sig svårare än väntat att komma 
runt, så alla anmälningar därefter har hanterats manuellt. Styrelsen har arbetat med att införskaffa
ett nytt anmälningssystem som väntas vara klart till nästa säsongs början. Facebook-sidan har fått 
ett större antal besökare i och med vinjetten “Veckans åkare” där en telemarksåkare från när eller 
fjärran intervjuats och presenterats med ord och bild under vintermånaderna.

Samarbete med Lagg & Hoj
Lagg & Hoj har under måndagskvällarna haft öppet för medlemmar att hyra utrustning. De har 
också haft reakvällar för medlemmar. Allt detta har varit mycket uppskattat och använt.

Styrelsens möten
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten som uteslutande avhandlats genom telefonkonferens, 
då ledamöterna är utspridda över landet.

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

Styrelsen



 

 
 

Proposition till Årsmötet den 21 juni 2021 
Styrelsens förslag på utredning av namnbyte av föreningen 

Bakgrund:  

Till årsmötet 2020 inkom en motion om att ta fram en ny logotyp för klubben. Styrelsen har under 
det gångna året arbetat med olika förslag på logotyper, några av dessa presenteras i 
Verksamhetsberättelsen för den gångna säsongen. Föreningen använder 
domännamnet/hemsideadressen ”telemark.se” vilket inte per automatik kan kopplas ihop med 
föreningens namn ”Östersund Telemark Club”. När styrelsen ville försöka få in webbadressen i 
logotypen upplevde vi att vi tappade koppling till klubbnamnet. Även om föreningen har sitt säte i 
Östersund, finns idag medlemmar över hela landet. Styrelsen för Östersund Telemark Club 
framlägger därför en proposition om en utredning av ett namnbyte för föreningens medlemmar att 
ta ställning till. Vi har tagit fram en kort lista över för- och nackdelar som kan tjäna som ett 
diskussionsunderlag för årsmötet.  

Det som talar för ett namnbyte: 

1. Östersund Telemark Club slår an en väldigt lokal ton, ett namnbyte öppnar upp för att bli en 
mer nationell förening  

2. Ett namnbyte med mer nationell klang kan attrahera fler medlemmar, vilket behövs för 
föreningen  

3. Östersund Telemark Club är en blandning av svenska och engelska, ett namnbyte kan 
korrigera detta och vara mer tydligt rent språkmässigt  

4. Ett namnbyte kan ta hänsyn till – och skapa mer synergier kring – domännamnet telemark.se  
5. En koppling till Östersund och det befintliga föreningsnamnet kan kvarstå genom möjligheten 

att använda ”snöhjärtat” i logotypen för föreningen 

Det som talar emot ett namnbyte: 

1. Östersund Telemark Club är ett etablerat klubbnamn och varumärke 
2. Våra landslagsåkare måste tillhöra en förening, vilket ger publicitet och association till 

Östersund i dagsläget  

 

Styrelsen föreslår  

Att årsmötet beslutar om att uppdra åt styrelsen att under kommande verksamhetsår utreda frågan 
om namnbyte av föreningen. 

 

Vid frågor eller önskemål om ytterligare förtydliganden gällande propositionen, kontakta styrelsen på 
styrelsen@telemark.se  

mailto:styrelsen@telemark.se


Kommentar kassör bokföring 20/21

Bokföringen 20/21 har utförts i linje med de rutiner som togs fram under 19/20. Nytt för i år är att 
paysonkopplingen avbröts mitt under säsongen och betalningar sköttes fortsättningsvis via 
bankgiro. Det har medfört en del extra arbete men då pandemin satte stopp för några aktiviteter 
blev antalet bokföringsaktiviteter hanterbart, utan allt för större ansträngning. De fåtalet 
aktiviteter gjorde även att omsättningen reducerades nämnvärt och bestod nästan uteslutande av 
medlemskap och upptakshelgen.

Det blev till slut ett litet minusresultat. Då finns inte kostnader för bokföring (1 998 kr) med under 
året samt att en medlem har redan betalt in för kommande år (150 kr).

Bokföringen stämmer med bankkontot (77 009,84 kr) den 31 maj 2021.

Åre 2021-06-09

Simon och Anna
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