
Östersund Telemark Club

Årsmöte 18 juni 2018, Gamla Tingshuset, Östersund

Närvarande: Daniel Hedin, Peter Wrangel, Mattias Kaspersson, Sofia Haby, Kalle Brisland, 
Bengt Collberg, Lars Forss och Erik Vidar Andersson (del av mötet).

1. Mötets öppnande
Daniel Hedin öppnade mötet.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet beslutade att välja Daniel Hedin till ordförande och Sofia Haby till sekreterare.

3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 
protokollet
Mötet beslutade att välja Peter Wrangel och Lars Forss till rösträknare tillika justerare. 

4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen i sin helhet.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterades vara behörigt utlyst då kallelse gått ut via e-post och hemsida i 
god tid innan mötet.

6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Mötet biföll ordförandes förslag att i behov av votering upprätta röstlängd.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Mötet tog del av verksamhetsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna i 
sin helhet. Ett konstaterande utifrån den är att antalet medlemmar minskat något och 
att medianåldern ökat.

8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs och visar på ett positivt resultat för 
verksamhetsåret 2017–2018, vilket dock beror på en sent inkommen faktura och 
därmed inte avräknad kostnad för ett evenemang (FHF). Efter att denna räknats av 
kommer klubbens tillgångar att vara ca 80 000 kr vilket bedöms ok; klubben ska ha en 
buffert men inte lägga pengar på hög. Mötet påminner om att arrangemang ska vara 
ekonomiskt självbärande, förutom kvällsåkningen och FHF. Vad gäller FHF handlar 
det om att arrangörernas deltagaravgift bekostas av klubben genom minusbudgetering 
av evenemanget. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att se över att arrangörernas avgift 



istället ska bekostas av höjd avgift för övriga deltagare. Mötet beslutade att lägga den 
ekonomiska rapporten till handlingarna.

9. Revisionsberättelse
Revisor Erik Vidar Andersson konstaterade att det är lätt att följa på grund av digitala 
transaktioner och bra att ha kompetent kassör, samt att bokslutet stämmer på kronan 
(även om tidigare nämnda försenade faktura försvårar jämförelser över åren). Det 
konstateras på vackert revisorsspråk att allt är ok!

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Revisor rekommenderar och mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2017–2018.

11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Medlemsavgiften 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
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att lägga en verksamhetsplan och budget.

Följande diskuterades av mötet inför framtagandet av verksamhetsplan:

 Aktiviteter ska vara ekonomiskt självbärande. Arrangörer åker gratis men ska 
finansieras av deltagaravgifter.

 Undersöka om Ramis kan flyttas till december, och eventuellt samköras med 
Stockholms telemarksklubb. Bokning måste i så fall göras tidigt.

13. Val av:
- ordförande för en tid av ett år

Mötet beslutade att välja Daniel Hedin.

- styrelseledamöter för en tid av två år
Peter Wrangel, Lars Forss och Sofia Haby sitter kvar sedan förra årsmötet. 
Tommy Mörner väljs av mötet som styrelseledamot för två år.

- revisor för en tid av ett år
Mötet beslutade att välja Erik Vidar Andersson.

- två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande för en tid av 
ett år
Tack till Bengt Collberg för insatser genom åren! Mötet beslutade att välja 
Mattias Kaspersson som sammankallande och han får i uppdrag att utse 1–2 
valberedare. Hittas två valberedare avgår också Mattias.



Ylva Hagerlind behåller uppdraget som kassör och Kalle Brisland uppdraget som 
webmaster.

14. Val av ombud till Jämtland/Härjedalen skidförbund, alpina kommittén samt 
telemarkskommittén
Sittande Roger Markström och Simon Oest.

15. Inkomna motioner
En inkommen motion från Daniel Hedin om att ÖTC som enda telemarksförening i 
Sverige under året bör förändras för att bli nationell, för att bidra till att stärka 
telemarksskidåkningen på nationell nivå. Diskussionen förs att det är en bra idé för att 
kunna fånga upp intresserade åkare från hela landet, men att det kan innebära mycket 
arbete. Kan Skidförbundet nyttjas mer? Efter votering med alternativen avslag (0), 
bifall (1) och ett tredje alternativ (7) gick det tredje alternativet segrande. Det innebär 
att det uppdras åt styrelsen att under året ta fram en framtidsstrategi och en 
konsekvensanalys av att försöka bli en nationell telemarksförening.

16. Övrigt
Inget.

17. Mötets avslutande
Daniel avslutade mötet. 

Daniel Hedin, ordförande

Sofia Haby, sekreterare

Lars Forss, protokollsjusterare

Peter Wrangel, protokollsjusterare


