
Årsmöte i Östersund Telemark Club
Måndag 27 juni 2022 kl. 19.00, digitalt möte 

Närvarande: Christina Hedin, Johan Evensson, Anders Johansson Eickhoff, Kalle Brisland,
Nina Erkenstam, Erik Noaksson, Simon Oest

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Nina Erkenstam hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet valde Christina Hedin till mötesordförande och Kalle Brisland till mötessekreterare.

3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet
Mötet valde Nina Erkenstam och Johan Evensson till justerare/rösträknare.

4. Fastställande av dagordning
Mötet godkände den utskickade dagordningen.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst då kallelsen tillställts medlemmarna tre 
veckor i förväg via medlemsutskick, webbplats och Facebook, samt att möteshandlingarna 
funnits tillgängliga online en vecka i förväg, bådadera i enlighet med stadgarna.

6. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Nina Erkenstam genomförde ett upprop av de närvarande deltagarna och mötet fastställde 
röstlängden till samtliga närvarande utom Johan Evensson i egenskap av ännu icke inträdd 
medlem, men han befanns däremot ha yttrande- och förslagsrätt.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Nina Erkenstam gick kortfattat igenom verksamhetsberättelsen samt viss översiktlig 
medlemsstatistik. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till 
handlingarna.

8. Ekonomisk rapport
Simon Oest gick kortfattat igenom den ekonomiska rapporten, som visar på ett litet 
plusresultat inklusive vissa oanvända stödmedel, samt det nya medlemssystemet som har 
integrerad bokföring. Mötet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

9. Revisionsberättelse
Efter telefonkontakt med revisor Erik-Widar Andersson kunde Simon Oest föredra 
revisionsberättelsen (biläggs). Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till 
handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret, i enlighet med revisorns rekommendation.



11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsåret
Mötet beslutade att fastställa existerande medlemsavgifter: 50 kr för ungdomar/studenter, 
150 kr för vuxna och 300 kr för familjer/sambor. Johan Evensson efterlyste ett förtydligande 
kring medlemsstatistikens begrepp om ”betalande/icke-betalande medlemmar” och fick 
svaret att detta avser familjemedlemskap där eventuella barn inte betalar någon egen avgift 
men ändå upptas som individuella medlemmar i registret.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
Nina Erkenstam berättade att styrelsen såsom brukligt inte presenterar någon färdig 
verksamhetsplan eller budget på årsmötet, utan att föregående verksamhetsplan fortsatt 
utgör grunden för nästa års aktiviteter, med öppningar för modifikation, samt att alla 
aktiviteter i princip skall vara självbärande och gå plus minus noll.

Vid sidan av detta föreslog Nina Erkenstam att styrelsen inför kommande verksamhetsår 
skall bygga på den inventering av instruktörer som gjorts, gärna i samarbete med 
Friluftsfrämjandet, för att anordna utbildningar och samla ihop de telemarksåkare som finns 
så att vi kan få föryngring och förnyelse i instruktörsleden.

Anders Johansson Eickhoff föreslog att styrelsen skall skapa ett tillfälle att lära sig åka offpist 
för dem som har viljan men saknar vanan, för vilket det tycks finnas en betydande målgrupp  
baserat på en informell undersökning i Fjätervålen. Mötet diskuterade frågan, där Sydnorge 
föreslogs som konkret destination. Simon Oest lyfte även den knappa tillgången till 
instruktörer som har kunskap att lära ut offpiståkning som ett problem i sammanhanget.

Mötet skickade med ovanstående förslag till styrelsens kommande arbete.

13. Val av:

a. Ordförande för en tid av ett år
Mötet valde Nina Erkenstam till ordförande för en tid av ett år (omval).

b. En styrelseledamot för en tid av två år
Mötet valde Martin Hellberg till styrelseledamot för en tid av två år (omval).

c. En styrelseledamot för en tid av ett år (fyllnadsval)
Mötet valde Johan Evensson till styrelseledamot för en tid av ett år som ersättare för
Erik Noaksson som avgår ur styrelsen. Johan kommer från Värmland, har åkt skidor 
sedan mycket unga år och jobbar i Branäs, något han tidigare gjorde ihop med 
föreningens förre ordförande Daniel Hedin vilket tjänat som hans ingång i klubben.

d. Revisor för en tid av ett år
Mötet valde Erik-Widar Andersson till revisor för en tid av ett år (omval).

e. Kassör/er för en tid av ett år
Efter diskussion kring kassörsrollen och besättningen av densamma valde mötet 
Anna Larneby och Simon Oest till arvoderade kassörer för en tid av ett år (omval), 
där Anna sköter transaktioner och står som firmatecknare medan Simon sköter 
bokföringen. Mötet fastställde även den tidigvarande ersättningsnivån om 999 kr 
vardera till Anna och Simon.



f. Två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för en tid av ett år
Mötet valde Daniel Hedin till valberedning för en tid av ett år (omval), med den 
andra platsen vakant.

Samtliga dessa val var i enlighet med valberedningens förslag, förutom Anna Larneby som 
tillkom på förslag av Simon Oest.

14. Val av ombud till alpina kommittén, Jämtland Härjedalen skidförbund samt 
telemarkskommittén
Mötet diskuterade denna punkts vara eller icke vara samt vilken om någon koppling den har 
till telemarkens grenråd i Skidförbundet. Mötet valde sedan Erik Noaksson som representant
till alpina kommittén, vilken bedömdes vara fortsatt relevant, samt uppdrog åt styrelsen att 
utreda vad denna punkt egentligen borde innehålla liksom stadgarnas lydelse härvidlag.

15. Inkomna motioner
Nina Erkenstam återrapporterade med stöd av Erik Noaksson kring motionen från årsmötet 
2020 om ny logotyp, där det inte hänt så mycket sedan förra årsmötet och den föregående 
återrapporten. Nina Erkenstam yrkade på att den ursprungliga motionären Anders Johansson
Eickhoff skulle bjudas in till något av höstens styrelsemöten för att jobba med frågan på ett 
mer tydligt sätt, vilket bifölls av mötet.

Angående motionen om ny vårvinteraktivitet frågade Nina Erkenstam om förslaget om 
”offpistskola” under punkt 12 var något annat, vilket besvarades jakande då det enligt 
Anders Johansson Eickhoff rör sig om två olika målgrupper. Kalle Brisland gjore ett kort 
tillägg om den begränsade rekognoscering som företagits kring möjliga destinationer för den 
nya aktiviteten, något som försvårats av pandemin.

16. Övrigt
Inga övriga punkter fanns att avhandla.

17. Mötets avslutande
Christina Hedin avslutade mötet.

Mötesordförande Mötessekreterare

__________________________________ __________________________________
Christina Hedin Kalle Brisland

Justerare Justerare

__________________________________ __________________________________
Nina Erkenstam Johan Evensson



Verksamhetsberättelse 2021–2022
Föreningens verksamhet har under året varit inriktad på att främja telemarksåkning genom olika 
arrangemang och utbildningsinsatser.

Antalet medlemmar vid säsongens slut (2022-05-31) är 100 (+3) stycken, varav 76 (+7) betalande.

Medlemsfördelning:
57 (+5) vuxenmedlemmar
37 (-2) familjemedlemmar, varav 13 (+2) betalande
6 (±0) studentmedlemmar
0 ungdomsmedlemmar (har tidigare redovisats ihop med studentmedlemmar)

36 (+1) kvinnor
64 (+2) män

Äldst: 69 år (+1)
Yngst: 4 år (+1)
Medianålder: 44 år (+1)

(förändring jämfört med förra säsongen inom parantes)

Av medlemmarna är 73 stycken boende i länet och 27 stycken utanför Jämtland-Härjedalen.

Styrelse och klubbfunktionärer

Ordförande Nina Erkenstam

Kassörer Anna Larneby
Simon Oest

Ledamöter Martin Hellberg
Linn Smith
Erik Noaksson

Teknisk mästare Kalle Brisland (adjungerad)

Revisor Erik-Widar Andersson

Valberedning Daniel Hedin



Aktiviteter

Försäsongsträning, måndagar september 2021
Liksom i fjol initierade ÖTC försäsongsträning i form av backintervaller och styrkeövningar i ÖSK-
skogarna. Liksom då var initiativet uppskattat av de som deltog, men vid slutet av september var 
deltagandet så pass lågt att Kalle Brisland (som höll i träningarna) ställde in resterande planerade 
pass.

Inköpsvecka på Naturkompaniet, vecka 49 (6–11 december) 2021
Då vi inför det nya medlemskapsåret hade bytt medlemssystem och vi initialt hade lite problem 
med utskick, inbetalningar, kategorisering av medlemmar m.m. så förlades säsongens 
inköpstillfälle på Naturkompaniet till första veckan i december. Även denna säsong hade vi en hel 
vecka med 20 % på det mesta i butiken.

Introkurs för blivande instruktörer i Björnrike, 11 december 2021 + 10 januari 2022
Som ett led i ambitionen att förstärka antalet instruktörer verksamma inom klubben ordnades en 
introkurs för instruktörer i två steg, där första delen i utbildningen hölls som en heldag i Björnrike 
i december vilken följdes upp under en måndagskväll i Gustavsbergsbacken. Kursledare var Peter 
Wrangel och 5 stycken deltagare (alla länsbor) deltog i kursen. Kursen innehöll bl.a. deltagarnas 
förkunskaper och förväntningar, terrängval, olika vägar till telemarkssvängen samt övningar kring 
med- och motvrid. Inför kurstillfälle två förberedde instruktörsaspiranterna varsin övning för 
nybörjare, som praktiserades på kurskamraterna.

Upptaktshelg och skidskola i Bydalen, 14–16 januari 2022
Årets upptaktshelg kunde åter igen bli en tvådagarsaktivitet, där deltagarna delades in i tre 
grupper: två blå/röda och en röd/svart grupp. På grund av pandemin löstes boendet för de som 
önskade stanna över natten i väldigt glest befolkade stugor i Höglekardalens semesterby samtidigt 
som det liksom tidigare var möjligt att bara delta under dagtid. Deltagarna bestod av 9 stycken 
länsbor samt 5 deltagare från andra delar av Sverige, samt tre instruktörer och arrangören Martin 
Hellberg. Som en del av instruktörsutbildningen hade två av grupperna hjälptränare under 
lördagens skidskola. Helgen inföll direkt efter stormen Gyda så förutsättningarna var verkligen 
inte de bästa, men nederbörden övergick i snö i tid vilket tvärtemot alla förväntningar gav riktigt 
fina puderförhållanden under trädgränsen, medan vinden fortsatt gjorde att man sällan tog sig 
över den. Klubbmästerskapet, som återkom efter ett års coronauppehåll, gick ut på att pricka sin 
egen tid två åk i rad och vanns denna gång av Simon Oest.

Kvällsåkning i Gustavsberg, måndagar vecka 2–9 + 11–15 2022
Måndagsträningarna fortsätter att utgöra en av stommarna i föreningens verksamhet och har 
övervägande högt deltagande, framför allt före sportlovsuppehållet. I slutet av mars trilskades 
föret och skapade extra utmaningar i form av ett stenhårt packat underlag, men trots det gick det 
att hålla verksamheten igång en bit in i april månad. Nytt för i år var att intresserade 
telemarksåkare hade möjlighet att träna på portåkning tillsammans med Friluftsfrämjandet då vi 
ändå delar träningstiden i Gustavsbergsbacken. Försök gjordes också under ett par måndagar att 
erbjuda träning med stighudar, ett erbjudande som åtminstone ett par medlemmar nappade på. 
Peter Wrangel har axlat ansvaret för måndagsträningarna.

Världstelemarksdagen i Bydalen, 5 mars 2022
Även om flertalet knäböjande telemarksåkare skymtades runt om i Bydalsfjällen var det 
organiserade deltagandet lågt (läs: obefintligt) denna Världstelemarksdag. Nya friska tag till nästa 
säsong!

Sökträning med transceiver i Lugnvik, 16 mars 2022
Ett försök gjordes att dra ihop en transceiverövning, men den fick ställas in på grund av för få 
anmälda.



Free Heel Fiesta i Kittelfjäll, 17–20 mars 2022
Efter förra säsongens coronauppehåll var det skönt att återse hotell Granen och Kittelfjäll igen. 18 
deltagare, varav 10 stycken från länet och övriga 8 från andra delar av Sverige, betydde att 
deltagarkvoten blev fylld. Som tidigare nämnt angående utmanande före i Gustavsbergsbacken så 
hade även Kittelfjäll fått känna av långvarig blida med nattkyla, vilket gjort nästan allt underlag 
stenhårt och packat. Väderprognoser med kraftiga stormbyar gjorde att vi fick hålla till i skogen 
under en stor del av tiden, men det blev även några turer på kalfjället och såväl väder som före blev
mycket bättre än väntat. Isgator i ordets rätta bemärkelse utgjorde en hel del utmaningar även vid 
parkeringen av bilar, vilket framför allt var tydligt under söndagen och turen till Daevnie! 
Traditionsenligt stod Martin Hellberg och Tommy Molén för arrangemanget, samt att Peter 
Wrangel, Simon Oest och Tommy Molén bistod som instruktörer.

Teliscamp i Åre, 9–10 april 2022
Ytterligare en nyhet för säsongen, och ett försök att både värva nya yngre medlemmar samt 
inspirera att testa nya former av telemark, var den inspirationshelg med fokus på park och freeride 
som ordnades i Åre i början av april. På plats fanns några av Sveriges bästa telemarksåkare med 
parkinspiratören Andreas Sjöbeck samt världscupsåkarna Simon Kråik och Alvin Noaksson i 
spetsen som tillsammans med hela tio deltagare utforskade Åreskutan under två dagar. Flera 
ungdomar fick möjligheten att testa lös häl i parken för första gången samtidigt som gruppen 
inspirerade varandra i och utanför pisten. Träffen gav mersmak och en uppföljande träff på samma
tema kommer erbjudas via ÖTC som upptakt inför nästa säsong, troligtvis i Björnrike som tidigt 
bygger park. Arrangör för klubben var Erik Noaksson med bidrag från SSF:s accelerationsstöd.

Topptursdag i Tegefjäll, 7 maj 2022
Vid årets säsongsavslutning deltog 5 stycken skidåkare, varav en med fast häl. Väderprognoserna 
utlovade hårda vindar även vid detta arrangemang, så sällskapet styrde kosan mot Tegefjäll som 
brukar kunna erbjuda skydd för vinden när många andra ställen går bet. Detta visade sig vara ett 
bra drag, för det blev både sol, snö och härliga (och delvis utmanande) åk hela dagen. Guide och 
inspiratör var Simon Oest.



Övriga arrangemang

Telemarkslägret i Fjätervålen, 4-6 februari 2022
ÖTC bidrog även i år med inspiratörer/ledare vid Telemarkslägret i Fjätervålen i början av 
februari. Även om covidrestriktionerna släppte veckan efter lägret genomfördes årets upplaga med 
vissa anpassningar, såsom måltider i stugorna samt after telis utomhus. För vädret och föret fanns 
det dock inget att klaga på, och vi åkte offpist i pisten första dagen och utanför pisten i solsken dag 
två och tre.

Återkoppling gällande föregående årsmöte

Logotyp
Motionen gällande ny logotyp från årsmötet 2020 har delvis fortsatt att bearbetas under 
verksamhetsåret, men då frågan växte till att inte bara innefatta logotyp, utan även funderingar 
kring namn och ett eventuellt namnbyte (se årsmötesprotokollet 2021) så har styrelsen under året 
inte kommit längre i frågan än föregående år.

Ytterligare våraktivitet
Ytterligare en säsong med åtminstone delvis coronarestriktioner har gjort att styrelsens arbete 
med att på ett systematiskt sätt rekognosera nya platser för ännu en aktivitet under våren har 
haltat något. Enskilda styrelsemedlemmar har på eget bevåg besökt bl.a. Riksgränsen och Lyngen 
och även en ”pröva-på-offpist” i Huså har diskuterats.

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. Det nya 
medlemssystemet är nu testat och fungerar i stort sett bra, även om viss förbättringspotential 
finns.

Styrelsens möten
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten som uteslutande avhandlats genom videokonferens, då 
ledamöterna är utspridda över landet.

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

Styrelsen



Kommentar kassör bokföring 21/22

Bokföringen 21/22 har utförts i linje med de rutiner som togs fram under hösten 2021 då klubben 
valde att byta medlemssystem och därmed också bokföringssystem. 
Nytt för i år är att viss del av bokföringen sker automatiskt genom en integration med bankgirot.
I år har mer eller mindre verksamheten återgått till det normala och flera aktiviteter har genomförts.
Klubben fick ett extra bidrag i år för att inspirerar till telemark som vi inte gjorde helt slut på vilket 
påverkade resultatet positivt.
Det blev till slut ett plusresultat på 3973,62:-. Det är något lägre än det överskott från bidraget som 
erhölls, vilket i sin tur egentligen skulle ha resulterat i ett mindre minusresultat. Detta är ingen fara 
då klubben har som avsikt att ha ca 50 000:- i buffert i kassan, vilket vi nu mer än väl överstiger.
Klubbens tillgångar i bokföringen (konto 1930) stämmer med bankkontot i Länsförsäkringar (80 
983,46:-) den 31 maj 2022.

Åre 2022-06-08

Simon och Anna



Östersund Telemark Club

Revisionsberättelse för det brutna räkenskapsåret 20210601 - 20220531

Undertecknad har i egenskap av förtroendevald revisor granskat och prövat föreningens 
ekonomiska resovisning för tiden 20210601 – 2022 0531. Böckena här hållna i god ordning och alla
tillgängliga underlag förefaller att utgöra underlag för en fullgod dokumnetation av föreningens 
förehavnaden. 

Alla utgifter motiveras av föreningens ändamål. 

Mot bakgrund av ovanstående observationer rekommenderar jag årsmötet 
- att fasställa Resultat och balansräkning
- att överföra resultatet i ny räkning, samt
- attbevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som granskningen omfattar. 

Hegled, 2022 06 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Erik-Widar Andersson, förtroendevald revisor. 
070 2590208 
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