
Protokoll för ÖTC:s årsmöte den 7 juni 2011, Wargentinskolan i Östersund

1. Närvarande: Bengt Collberg, Christina Hedin, Daniel Hedin, Helena Bjurberg, Henrik 
Gabrielsson, Mille Bessö, Erik Andersson, Kalle Brisland, Pia Collberg, Olle Collberg, Simon 
Oest, Anna Larneby, Håkan Ericsson, Marie Olsson och Lars Forss.

2. Mötet ansågs stadgeenligt kallat.

3. Mötet fastställde dagordningen med följande ändring: Punkt 12 – val av tre styrelseledamöter
och inget val av sekreterare.

4. Mötet valde Mattias Kaspersson till mötesordförande och Helena Bjurberg till 
mötessekreterare.

5. Mötet valde Olle Collberg och Christina Hedin till justerare.

6. Mötet läste igenom verksamhetsberättelsen och beslutade

att lägga den till handlingarna.

7. Anna Larneby berättade om den ekonomiska situationen. Totalt hamnade vi på plus. För ett 
år sedan tog Anna över som kassör och har genomfört ett bankbyte. Payson är ett bra verktyg
och inbetalningarna flyter på. I år har vi levererat verksamhet för pengarna som vi fått in. Ca 
80.000 kr i tillgångar.

8. Revisionsberättelsen gicks igenom av Erik Andersson. Vi fick glädjebesked att revisionen gått 
mycket bra i år. Det finns ett konto och inga krångligheter har funnits. Revisorerna föreslår att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Mötet beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Mötet fastställde medlemsavgiften till: 75 kr för ungdom upp till 16 år, 175 kr för vuxen och 
275 kr för familjemedlemsskap. Med andra ord, tidigare priser kvarstår.

11. Mötet föreslog att uppdra åt styrelsen att ta fram arbetsplan och budget på deras första 
styrelsemöte.



12. Mötet beslutade 

att välja Daniel Hedin till ordförande

att välja Henrik Gabrielsson till ledamot på ett år

att välja Simon Oest, Mattias Kaspersson och Kalle Brisland till ledamöter på två år. 

Under året har Mille Bessö fungerat som webmaster, Anna Larneby som ekonom, Roger 
Markström som adjungerad och Helena Bjurberg som medlemsansvarig. De har suttit med på
styrelsemöten vid behov och för att komma närmare arbetet med styrelsen. Det har fungerat 
bra och fortsätter följande år.

13. Mötet beslutade 

att välja Bengt Collberg (sammankallande) och Olle Collberg till valberedningen.

14. Inga inkomna motioner. 

15. Anna Larneby tackades för att ha gjort ett bra jobb för klubben med ekonomin.
Mattias Kaspersson, Bengt Collberg och Anna Lindhagen tackades för gott arbete i klubben.
Valberedningen tackades för gott framtagande av ny styrelse.

16. Mattias avslutade mötet.

Sedan intogs fika till fina bilder och filmer från säsongens härliga pudersvängar. 

Ordförande Mattias Kaspersson Justerare Olle Collberg

Sekreterare Helena Bjurberg Justerare Christina Hedin


