Årsmöte Stöcke TS Järnet 2017-02-13
Medverkande:
Joakim Nilsson, Lars Matsson, Per Edlund, Anna Rosberg, Anna Bylund, Emanuel Erlandsson, Urban
Lundström, Håkan Persson, Erik Berntsson, Peter Forsgren, Frithjof Theens, Björn Tunemalm, Patrik
Mauritzon, Lennart flygare, Henrik Karlborg, Tore Klingberg, Marlene Hedelin, Simon Hunter, Mikael
Myller.
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Röstlängden bestäms till 19 deltagare.
Henrik väljs som sekreterare och Lennart till ordförande för mötet.
Erik Berntsson väljs till justerare och Anna Rosberg som rösträknare.
Mötet har utlysts via FB och via mail till alla medlemmar.
Medlemmarnas val av vilka tävlingar/aktiviteter som klubben ska sponsra med. Vilka
tävlingar ska klubben arrangera? Hur mycket ska medlemsavgiften kosta? Ska vi jobba för att
hyra ut tidtagningsutrustningen?
a) Marlene går kortfattat igenom verksamhetsberättelsen för 2016. Vi är för tf 100
medlemmar i klubben. Totalt var det 216 starter i Holmsjön där Johan Larsson och Anna
Jonsson var snabbast. Klubben har tävlat i bla. Tri-SM i Uppsala och i Gävle där Marlene tog
silver i sin klass på sprintdistans. Vi arrangerade Tri-SM 23-24 juli vilket alla tyckte var en
mycket bra arrangerad tävling. Vi har även arrangerat Umeälvssimmet och Umeälvsloppet. I
Oktober var även ca 10 Järnettriatleter representerade på IM i Barcelona. Björn var snabbast
på 9.44. Fritte ordnade sedan Sylvesterloppet på nyårsafton där pengarna gick till Läkare
utan gränser. Klubben har även köpt in ett tidtagningssystem som ska kunna användas vid
olika tävlingar och träningar i Holmsjön t.ex. Emma och Ingrid höll under höstenäven en
mycket uppskattad crawlkurs.
b) Ekonomisk redovisning: 2016 visar på ett underskott på -29.283 :- men totalt har vi
fortfarande ca 100 000 kr i kassan. Det nya tidtagningsystemet kostade ca 90 000 kr.
Joakim Nilsson ger i sin roll som revisor styrelsen ansvarsfrihet för 2016. Balansräkningen av
eget kapital 31/12-16 var 105 400 kr.
Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet av medlemmarna.
Medlemsavgift: 201:- för enskilda och 351:- för familjer för 2017.
Verksamhetsplan för 2017: Klubben kommer att sponsra för de deltagare som kommer att
delta vid SM i Uppsala 11 juni samt ge något form av bidrag till Lapponia-IM i Gällivare.
Klubben betalar licenser för deltagare mot att man är med och hjälper till vid minst en tävling
under 2017. Vi diskuterade vidare hur utbildning samt ev. uthyrning av chipsystemet ska gå
till. Lars Matsson är den som kan systemet än så länge. Av de pengar vi har i kassan ska vi
sponsra resor och anmälningsavgifter till SM och Lapponia med ca 50 000 kr samt att vi ska
köpa in cykelställ och annan utrustning för ca 20 000 kr. Vi siktar på att ordna en
triathlontävling i och vid Nydalasjön den 6:e augusti. Umeälvssimmet kommer att anordnas
sista helgen i juli. Umeälvsloppet tar ett års paus då ingen var beredd att vilja ta ett
huvudansvar för tävlingen. Målet med tidtagningssystemet är att det ska hyras ut ca 3 gånger
årligen och därmed ersätta inkomsten från Umeälvsloppet som har inbringat ca 25 000 kr
årligen.
Inkomna motioner: ta fram en Stöcke TS Järnet badmössa. Marlene tar på sig ansvaret för
detta.

12. a) Marlene blir kvar som ordförande på 1 år till. Pavio Grzelewski slutar som styrelseledamot
och ersätts ej pga av redan fylld kvot.
b) Fritte och Patrik omväljs som styrelseledamöter.
c)
d) Joakim Nilsson väljs om som revisor på 1 år.
e) Lotta Mårtensson och Emanuel Erlandsson har 1 år kvar som ledamöter i valberedningen.
f) Styrelse väljs som ombud till SDF-möten.
13. I framtiden eventuellt arrangera swimrun-tävling i Umeälven. Vi kommer att utlysa ett
höstmöte 2017 som förberedelse inför 2018 års tävlingar. Medlemsavgifterna bestäms till
301:- för enskilda och 451:- för familj för 2018.
/Henrik Karlborg

