
PROTOKOLL 2012-11-03 
 
 
 Art: Årsmöte Stöcke TS Järnet 
  
 Tid: 2012-11-03 kl. 18.00 
 
 Plats: Stöcke Bygdegård 
        
 Närvarande: 22 medlemmar 
 
 
 
§1. Mötets öppnande  Pernilla öppnade mötet 

   
§2. Fråga om behörigt 

utlysande av årsmötet  
 

Kallelse har skickats ut på Facebook till alla medlemmar. 
 
 

§3. Fastställande av 
dagordning 

 

Dagordningen fastställdes. 

§4. Val av ordförande, 
sekreterare för mötet 

Pernilla Hedman valdes till ordförande och  
Björn Tunemalm valdes till sekreterare för mötet.  
 

§5. Val av justerare Per Edlund och Gudrun Eirell valdes till justerare för mötet. 
 

§6. Verksamhetsberättelse Pernilla redovisade en verksamhetsberättelse som godkändes av 
årsmötet. 
 

§7. Ekonomisk rapport Kassören Henrik S redovisar att vi har 62 000 kr i kassan.  
Det har varit bra intäkter på tävlingarna. Utbetalning av ersättningar för 
anmälningsavgifter är inte gjorda. 
 

§8. Fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 
 
 
 

§9.  Val av ordförande Årsmötet kunde inte välja någon ordförande utan överlåter detta till 
styrelsen. 
 
 

§10.  Val av ledamöter till 
styrelsen  

Årsmötet valde Patrick Mauritzon, Frithjof Theens, Malgorzata Sikora till 
styrelsemedlemmar för 2013. Anna Jonson valdes till suppleant.  
 

§11. Val av revisor Årsmötet valde Joakim Nilsson till revisor på 1 år. 
 
 
 

§12. Medlemsavgift för 2013 Efter diskussion om redovisning beslutade årsmötet att medlemsavgiften 
ska vara 201 kr och familjemedlemsavgiften 351 kr. 
 

§13. Medlemskap i 
idrottsförbund 

Årsmötet beslutade att Stöcke TS Järnet ska vara medlem i följande 
idrottsförbund: 
Svensk Triathlon 
Svenska skidförbundet 
Svenska simförbundet 
Svenska friidrottsförbundet 
 
Medlemskap i cykelförbundet diskuterades man valdes bort på grund av 
för hög medlemsavgift. 
 



§14.  Övriga frågor Pelle meddelar att Triathlonförbundet erbjuder försäkringar för alla som 
deltar i minitävlingar t.ex. Holmsjön triathlon. Styrelsen tar hand om 
detta. 
 
Martin Isaksson får i uppdrag att ta fram en kollektion av kläder för 
2013. 
Krav: loggotypen ska vara i ljusgrått. 
 
Landstinget har meddelat att dom vill att vi arrangerar en triathlon-
tävling för personalen. Styrelsen tar hand om detta. 
 

§15.  Mötet avslutande Ordförande avslutade mötet. 
 

  
 
 
 
Sekreterare  Ordförande   
 
 
 
Björn Tunemalm Pernilla Hedman 
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Per Edlund  Gudrun Eirell 
    


