
Årsmöte Östersund Telemark Club 2019-06-11

Plats: Gustav III:s Torg, Östersund

Närvarande: Daniel Hedin, Peter Wrangel, Kalle Brisland, Lars Forss

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Daniel Hedin.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Daniel Hedin valdes till mötesordförande och Peter Wrangel till sekreterare.

3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
Till justerare utsågs Kalle Brisland och Lars Forss.

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 och klubbens webbplats tre veckor 
och en dag innan mötet hölls.

6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Varken upprop eller röstlängd behövde upprättas.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelsen för det gångna året drogs.

8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten gicks igenom där kostnader för förra året belastar årets resultat. Med 
hänsyn till det så har vi gjort ett likvärdigt resultat med tidigare år, vilket innebär en förlust om ca 
5.000 kr och totala tillgångar om ca 75.000 kr.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen var utan anmärkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Det bestämdes att årsavgiften blir densamma kommande år men att den skall ses över till 
säsongen 2020–2021.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
Följande punkter lyftes:

• introhelg i Ramis eller någon annanstans,

• kvällsträningar i Gustavsberg,

• firande av världstelemarksdagen,

• Free Heel Fiesta,



• någon form av marknadsföringsevent t.ex. skidtest + möjlighet till instruktion,

• försök med provisionsbaserat instruktörsskap,

• säsongsavslutning med topptur i början av maj,

• försöka få Erik Nordin att hjälpa till med att marknadsföra telemark vid skidgymnasiet i 
Malung,

• använda Olle Collberg att marknadsföra telemark vid Fjällgymnasiet i Svenstavik.

13. Val av:

• Ordförande för en tid av ett år
Till ordförande på ett år valdes Daniel Hedin.

• Två styrelseledamöter för en tid av två år
Till styrelseledamöter på två år valdes Martin Hellberg och Peter Wrangel.

• 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). Följande lämnar sina uppdrag:

• Ylva Hagerlind (kassör)

• Sofia Haby (ledamot)

• Lars Forss (ledamot)

• Tommy Mörner (ledamot)

• Mattias Kaspersson (valberedning)

14. Val av ombud till Jämtland-Härjedalens Skidförbund, alpina kommittén samt 
telemarkskommittén
Som ombud till Jämtland-Härjedalens Skidförbund valdes Simon Oest.

15. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

16. Övrigt
Årsmötet uppdrog åt kassörerna att kolla om ett gratisprogram räcker för att täcka föreningens 
bokföringsbehov för att spara pengar. Årsmötet beslutade även att Anna Larneby skulle få ett 
presentkort på 600 kr på en restaurang som tack för tidigare insatser.

17. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Daniel Hedin.

Ordförande: Daniel Hedin Justerare: Kalle Brisland

Sekreterare: Peter Wrangel Justerare: Lars Forss
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