Årsmöte 10 juni 2015, Gamla Tingshuset
Närvarande: Daniel Hedin, Mattias Kaspersson, Kalle Brisland, Erik Andersson,
Bengt Collberg, Håkan Ericsson, Helena Bjurberg, Lena Olofsson, Lars Mervald.
1. Mötets öppnande
Daniel Hedin öppnade mötet.
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet beslutade att välja Daniel Hedin till ordförande och Helena Bjurberg till
sekreterare.
3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
protokollet
Mötet beslutade att välja Kalle Brisland och Mattias Kaspersson till rösträknare
tillika justerare.
4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen i sin helhet.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigt utlyst då kallelsen har gått ut via mejl, Facebook och
hemsidan under vecka 19.
6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Mötet beslutade att fastställande av röstlängden sker om rösträkning krävs.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Daniel Hedin föredrog föreningens verksamhetsberättelse och mötet beslutade att
lägga den till handlingarna med tillägget att klubbjackan har synts i TV. Se bilaga.
8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs och mötet beslutade att lägga den till
handlingarna. Se bilaga.
9. Revisionsberättelse
Erik Andersson föredrog revisionsberättelsen. Se bilaga. Erik gav förslaget till
kommande styrelse att se över äldre poster i bokföringen, t.ex. skulder till
medlemmar.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2014–2015.
11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Medlemsavgifterna kvarstår: 50 kr för ungdom/student, 150 kr för vuxen samt 300 kr
för familjemedlemskap.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
Styrelsen föreslog att föregående års verksamhet skall genomföras kommande år.
Övriga aktiviteter uppdras åt styrelsen att styra upp, t.ex.:
- Skidskolehelg/dag
- Träning med landslaget
- Instruktörsutbildning
Mötet gav styrelsen i uppdrag att skapa ett tydligt förslag till verksamhetsplan och
budget till nästa årsmöte.
Mötet beslutade enligt ovanstående.
13. Val av:
 Ordförande för en tid av ett år
Daniel Hedin föreslogs och mötet beslutade att välja honom till ordförande.
 Två styrelseledamöter för en tid av två år
Helena Bjurberg och Liv Robén förslogs och mötet beslutade att välja dem till
ledamöter för en tid av två år.
 Revisor
Erik Andersson föreslogs och mötet beslutade att välja honom till revisor.
 Sammankallande samt två övriga ledamöter till valberedning
Bengt Collberg och Mattias Kaspersson föreslogs och mötet beslutade att välja dem
till valberedning och den förstnämnde till sammankallande.
Mattias Kaspersson avgick från sitt uppdrag i styrelsen och valberedningen föreslog
Hördur Haraldsson till ersättare. Mötet beslutade att välja honom till ledamot i
styrelsen för en tid på ett år.
Styrelsen består av följande personer:
Ordförande: Daniel Hedin
Kassör: Anna Larneby
Styrelseledamöter: Henrik Gabrielsson, Helena Bjurberg, Liv Robén
Fyllnadsval för Mattias Kaspersson: Hördur Haraldsson
Adjungerade: Simon Oest och Roger Markström
Övriga poster:
Webmaster: Kalle Brisland
Revisor: Erik Andersson
Valberedning: Bengt Collberg och Mattias Kaspersson
14. Val av ombud till Jämtland/Härjedalen skidförbund, alpina kommittén samt
telemarkskommittén
Simon Oest och Roger Markström föreslogs fortsätta representera ÖTC för de tre
ovanstående organisationerna och mötet beslutade därefter.
15. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

16. Övrigt
Bengt Collberg gav snabb information om läget inför upptaktshelgen i
Ramundberget: boendekostanden är samma som förra året, en ökning på liftkortets
kostnad har skett med 20 kr och slutstäd kostar 1400 kr per lägenhet.
En fråga som dök upp är hur ÖTC tar hand om och förvarar arkivgrejer som t.ex.
bilder och protokoll. Mötet gav i uppdrag åt styrelsen att se över detta.
17. Mötets avslutande
Daniel Hedin avslutade mötet.

__________________________
Daniel Hedin, ordförande

__________________________
Helena Bjurberg, sekreterare

__________________________
Kalle Brisland, protokollsjusterare

__________________________
Mattias Kaspersson, protokollsjusterare

Verksamhetsberättelse 2014–2015
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika
arrangemang och utbildningsinsatser. Antalet medlemmar nu vid säsongens slut är 351 stycken
(22 färre än ifjol) fördelade på:
244 familjemedlemmar (-13)
91 singelmedlemmar (±0)
16 ungdoms-/studentmedlemmar (-9)
Äldsta medlem
Yngsta medlem
Medianålder

198 män
153 kvinnor

67 år
3 år
38 år

Styrelse och klubbfunktionärer
Ordförande
Kassör
Ledamöter

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

Webmaster

Mille Bessö

Revisor

Erik Andersson

Aktiviteter
Försäsongsträning, måndagar vecka 37–47 2014
Mattias Kaspersson höll i en timmes intervallträning i ÖSK-skogen en gång i veckan under hösten för dem
som ville öva upp benstyrkan inför säsongen, vilket flera tog chansen att göra.
Föreningarnas dag i Badhusparken, 20 september 2014
För andra året i rad mässade Daniel Hedin, Kalle Brisland och Mattias Kaspersson telemarkens lov i början
av hösten under Föreningarnas dag. Denna gång hölls dagen i Badhusparken, en kanske mindre lämplig
plats än förra årets Stortorg, men besökare kom ändå.
Försäljning av säsongskort i Åre i samarbete med Skistar, 18–19 oktober 2014
Skistar närvarade som vanligt på Skidmässan som hölls på Berners i Östersund, vilket var det enda tillfället
för ÖTC:s medlemmar att köpa rabatterat säsongskort.
Naturkompanikväll, 4 november 2014
Inköpskväll på Naturkompaniet med 20 % rabatt på nästan hela sortimentet.
SNÖ-kväll, 27 november 2014
ÖTC hade två representanter på ÖSIS vintersportskväll som berättade om föreningens verksamhet och sålde
studentmedlemskap med gratis tröjor som lockbete.

Upptaktshelg och skidskola i Ramundberget, 9–11 januari 2015
Upptaktshelgen i Ramis gick för tredje gången av stapeln efter nyår och återigen var detta ett bra tidsval för
snötillgångens skull. 45 deltagare böjde knä i dagarna två samt deltog i Klubbmästerskapet, där en medlem
vid namn Pierre de Flon stod som vinnare efter en förtrollande ormdans (man behövde vara där för att
förstå). Bengt Collberg höll som vanligt i helgen.
Kvällsåkning i Ladängen, onsdagar vecka 2–9 2015
ÖTC erbjöd även denna säsong sina medlemmar två timmars gratis kvällsåkning i stans nya skidområde
under åtta onsdagar. Instruktörer fanns på plats för att hjälpa dem som ville/behövde, med olika teman
under kvällarna. Initiativet har fortsatt varit såväl uppskattat som utnyttjat och vid behov har skidor och
pjäxor funnits att låna för de deltagare som inte haft egen utrustning.
Första hjälpen-utbildning, 28 februari 2015
En dagskurs i första hjälpen i fjällmiljö anordnades för klubbens instruktörer och funktionärer på
Frösöberget i samarbete med Röda Korset och samlade fem deltagare.
Free Heel Fiesta i Borgafjäll, 12–15 mars 2015
FHF var för fjärde gången förlagd till Borgafjäll och liksom de senaste gångerna hittades mängder av lössnö –
och nu fick vi även bra förhållanden på kalfjället (skam den som ger sig). Arrangemanget som roddades av
Håkan Ericsson, Mattias Kaspersson och Kalle Brisland fick totalt 26 deltagare, varav flera nya för klubben.
Topptursdag, 9 maj 2015
Som säsongsavslutning anordnade klubben en dag i Åre där deltagarna turade upp på Väster- och Åreskutan.
15 hugade åkare slöt upp med varierande utrustning och leddes med bravur av Simon Oest, medan Henrik
Gabrielsson fungerade som samordnare. Dagen avslutades med ett större grillparty hemma hos Simon i Vik.
Medlemsträffar
Vårt nya koncept med enklare träffar som styrs upp av medlemmarna själva har haft en lite trög start, men
en toppturshelg i Sylarna och en nysnödag i Trillevallen har det blivit.
Öppen skidskola
Ytterligare ett nytt koncept, här med tanken att folk själva önskar tidpunkt, plats och inriktning och så
ordnar klubben instruktörer därefter. Även detta har dock fått liten respons – så liten att inget tillfälle ännu
blivit av, trots att upplägget tidigare efterfrågats.
Övriga arrangemang
ÖTC har även deltagit med ledare i Stockholms Telemarksklubbs upptaktshelg i Vemdalen i december,
telemarkslägret i Fjätervålen i januari och Fjällfest i Storulvån i april. Slutligen hade vi även en liten middag i
början av juni för instruktörer och styrelse som tack för denna säsong.

Övrigt
Inköp
En handfull första hjälpen-paket med turinriktning har köpts in för att finnas till hands under FHF och
liknande tillställningar. Dessutom har en ny uppsättning klistermärken med ny färg införskaffats.
Utvärderingar av arrangemangen
Skidskolan och FHF har utvärderats genom att deltagarna svarat på frågor, med genomgående bra resultat.
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. En interaktiv telemarkskalender har också införts.
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

