
Protokoll Stöcke TS Järnet´s årsmöte 
Datum och tid: 2020-02-27 kl. 18.00 på Umeå Folkets Hus, lokal Ask 

Årsmötet öppnas av Stöcke TS Järnet´s ordförande Patrick Mauritzon.  

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

Björn Tunemalm fastställer röstlängd enligt tillvägagångssättet att röster ska bockas av efter 
reviderat medlemsregister. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande väljs Kenneth Bergqvist och till sekreterare Annika Edfeldt. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Till protokolljusterare och rösträknare väljs Sonny Myrlund och Cecilia Vollan Johansson. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Information om årsmötet har publicerat i Stöckes TS Järnets facebookgrupp, på klubbens 
facebooksida, på klubbens hemsida samt på klubbens Instagramskonto. Mötet anser att årsmötet 
utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

Årsmötet godkänner.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret; 

Patrik Mauritzon tillhandahåller skriftlig verksamhetsberättelse.  Kommentarer från mötesdeltagare:   

* Stefan Hertil suppleant ej ledamot.  

* Vissa aktiviteter som klubben genomfört finns inte med i verksamhetsberättelsen. Till exempel 
Brorundan och att klubben hade 16 deltagare till IM Kalmar. Förslag från mötet är att aktiviteter som 
genomförs under året ska skickas in löpande till styrelsen.  

Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret till handlingarna. 
Verksamhetsberättelse enligt bilaga 1 till protokollet. 

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk- 
 ning) för det senaste räkenskapsåret; 

Björn Tunemalm föredrar förvaltningsberättelsen. Stora poster är kläder, plan-/hallhyror och 
tävlingen Umeå Triathlon. Klädposten gäller både inköp och försäljning. Tävlingen Umeå Triathlon 
hade stora utgifter när det kommer till annonser och funktionärer. Samtidigt fick klubben ett stort 
bidrag från Visit Umeå kopplat till tävlingen.  

Resultaträkningen visar ett negativt resultat på 19497,96 kronor. Detta beror till större del på en 
släpande/försenad fakturering från 2018 av banhyra på Navet. Denna fakturering skall tas upp med 
kommunen då andra klubbar ej behövt betala den försenade faktureringen.  Negativt resultat 
överförs till nästa räkenskapsår.  

Balansräkningen visar att klubbens tillgångar ligger på 102 391,08 kronor.  

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen för det senaste räkenskapsåret till 
handlingarna. Förvaltningsberättelse enligt bilaga 2 till protokollet.   



 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

Björn föredrar revisorernas berättelse för 2019-01-01—2019-12-31. Årsmötet beslutade att lägga 
revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning till handlingarna. Revisionsberättelse enligt bilaga 
3 till protokollet.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Godkännes av årsmötet. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

Styrelsen ger som förslag att behålla medlemsavgiften från 2019 även under 2020 - 250 kronor för 
enskild medlem och 400 kronor för familj. Årsmötet godkänner förslaget. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

Björn föredrar. Simhallsträningar läggs utifrån enkätsresultat av klubbmedlemmar. 
Tävlingar/aktiviteter - Brorundan, Umeå Triathlon, Holmsjön, Tri4fun. Efterfrågan på kläder är liten 
efter en snabb gallup gjord bland klubbens medlemmar.  

Förslag från årsmötet i frågan om klädbeställning: 

 Att förfrågan ska göras i god tid innan tävlingssäsongen drar igång  

 Att det finns ett beställningsfönster mellan vilka datum klubbmedlemmar kan lägga en 
beställning av kläder 

 Att en klädansvarig utses som tar fram de kläder som ska gå att beställa 

Verksamhetsplanen för kommande år godkännes av årsmötet.   

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga inkomna motioner.  

 12. Val av: 

  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

Anna Rosberg föreslagen – godkännes av årsmötet.  

  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

Omval: Magnus Sundström och Björn Tunemalm på 2 år – godkännes av årsmötet. 

Nyval: Stefan Hertil och Peter Forsgren på 2 år – godkännes av årsmötet.  

Sittande Frithjof Theens har ett år kvar på sitt mandat 

  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år; 

Nyval: Annette Rydén och Mikael Müller på 1 år – godkännes av årsmötet. 

  d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; 

Omval: Joakim Nilsson 1 år – godkännes av årsmötet. Valberedningen fortsätter arbetet med att leta 
suppleant. 

  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande; 

Omval: Jakob Granström och Håkan Persson – godkännes av årsmötet. Ordförande ej utsedd, 
valberedningen återkommer angående detta.   



 

  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt 
att representera med ombud);. 

Nyval: Björn Tunemalm och Barry Whyte – godkännes av årsmötet.   

Håkan Persson föredrar hur man i valberedningen har arbetat. Valberednings förslag till styrelse 
enligt bilaga 4 till protokollet.  

 13. Övriga frågor. 

Årsmötet beslutade att i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får 
beslut inte fattas om frågan inte finns med i kallelsen till mötet. 

 14. Mötet avslutas. 

Mötesordföranden avslutade årsmötet. 

 

Ordförande   Sekreterare  

 

  

 

______________________  ______________________ 

Kenneth Bergqvist  Annika Edfeldt 

 

 

 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 

 

 

______________________  _______________________ 

Sonny Myrlund  Cecilia Vollan Johansson 

 

 



Verksamhetsberättelse Stöcke Triathlonsällskap Järnet för år 2019 

Datum för årsmötet: 2020-02-27, plats Umeå Folkets Hus, kl 18-20. 

1. Fakta om året som gått: 

Medlemskap i riksorganisationer:  

1) Svenska Triathlonförbundet 

2) Svenska Friidrottsförbundet 

3) Svenska Skidförbundet 

4) Svenska Simförbundet 

Antal medlemmar (enskilda, familj, kön, ungdom) 

Stöcke Triathlonsällskap Järnet har 2019 haft 95 stycken medlemmar varav 5 stycken i 

ungdomssektionen. Inom ungdomssektionen finn 4 flickor och 1 pojke. Totalt har medlemsantalet 

uppgått till 57 stycken män och 38 stycken kvinnor under 2019. 

Medlemsavgifter 

För enskilda medlemmar 250 kronor eller 400 kronor för familj. 

Styrelse 

Ordförande Patrick Mauritzon 

Sekreterare Anna Rosberg 

Kassör Björn Tunemalm 

Ledamöter Frithjof  Theens, Evelina Viklund, Stefan Hertil, Magnus Sundström 

Antal protokollförda styrelsesammanträden 

2019 uppgick antalet styrelsemöten till 9 stycken. Utöver protokollförda möten har styrelsen också 

hållit i flertalet medlemsmöten där vi bland annat försökt enas om tävlingen Umeå  Triathlon  samt 

simträningsverksamheten vid Navet. 

2. Beskrivning av genomförd verksamhet 

Umeå  Triathlon  och Tri4fun 9-10 augusti 2019 

Den tävling som genomfördes 2019 blev ett lite större arrangemang än tidigare, rent 

arrangörsmässigt, då vi passade på att fira 20 år som tävling. Pavio Grzelewski var föreningens förste 

ordförande som också under flera år agerade tävlingsledare. Då kallades tävlingen huvudsakligen 

Stöckek(r)ampen och avgjordes i och omkring Stöcke samt Stöcksjön. I slutet på 00-talet flyttade 

tävlingen in till Umeå under ledning av en lika driven tävlingsledare i Martin Isaksson och 



tävlingsplatsen var då oftast Nydala. Sedan knappt 10 år tillbaka har tävlingen haft olika 

tävlingsledare och tävlingsorganisation. 

I samband med att svenska cupen och SM arrangerades 2014-2016 fick vi chansen att flytta in 

tävlingen till centrum med hjälp av Svenska Triathlonförbundet. För många eldsjälar i föreningen har 

detta varit en mångårig strävan att få chansen att både arrangera en tävling centralt likväl som att vvi 

själva skulle få chansen att tävla centralt i Umeå eftersom det huvudsakligen är centralt som alla 

riktigt stora och publikrika tävlingar genomförs. Och vis av denna erfarenhet började tankarna åter 

växa fram under tävlingssäsongen 2018 att till 2019 kunna flytta ner (om än tillfälligt) till centrum 

med 2019 års tävling. 

Det är en krävande utmaning att arrangera en tävling centralt och därför startade planeringsarbetet 

för 2019 års tävling tidigt med planering och medlemsmöten. Under hösten genomfördes flera 

medlemsmöten där vi framförallt sökte stöd bland medlemmarna att åter kunna genomföra en 

tävling i centrum. I de planeringsmöten som genomfördes med frivilliga medlemmar nåddes en 

mycket stor samstämmighet när plats diskuterades. Och alla var då eniga om att det är mycket 

resurskrävande både ekonomiskt men även i antal funktionärer. Och under förberedelsearbetet 

påbörjade rekryteringsarbetet av funktionärer främst inom föreningen men även från andra 

föreningar. I slutändan blev det lite för få funktionärer vilket innebar att vi tvingades lämnade vissa 

funktionärsplatser tomma men vi lyckades också bilda ett samarbete med Stöcke IF genom att vi gav 

viss ersättning för de funktionärer de ställde upp med. 

Pga utrymmes-, och kostnadsskäl var vi tvingade att välja en ganska kort cykelbana vilket innebar 

många varvningar. Vissa synpunkter har framförts kring cykelbanan från några tävlande men i det 

stora hela blev tävlingen ändå ett mycket lyckat genomförande och gav oss också ett nödvändigt 

tillskott i kassan. Totalt anmälde sig 104 deltagare varav de 3 främst placerade i respektive klass: 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Ungdom flickor 1 Ella Ohlsson Stöcke  TS  Järnet 35:40 

Ungdom flickor 2 Selma Westman Stöcke  TS  Järnet 38:38 

Ungdom flickor 3 Kristina Vestman Hemsö IF 40:39 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Ungdom pojkar 1 Albin Granström Stöcke  TS  Järnet 34:43 

Ungdom pojkar 2 Peter Sundström Umeå Simsällskap 39:14 

Ungdom pojkar 3 Arvid Törnblom IFK Umeå Skidor 39:45 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Olympisk - Dam 1 Magdalena Fors Terrible  Tuesdays Triathlon  2:25:10 

Olympisk - Dam 2 Malin Annebäck Väsby SS  Triathlon  2:27:30 

Olympisk - Dam 3 Erika Nilsson Stöcke  TS  Järnet 2:47:00 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Olympisk - Herr 1 Tomas Mikaelsson Stöcke  TS  Järnet 2:13:58 

Olympisk - Herr 2 Henrik Karlborg Stöcke  TS  Järnet 2:24:54 

Olympisk - Herr 3 Andreas Ramström Luleå  triathlon  2:26:04 



Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Olympisk - Motion 1 William Malm Stöcke  TS  Järnet 2:18:10 

Olympisk - Motion 2 Stefan Björck Stöcke  TS  Järnet 2:21:50 

Olympisk - Motion 3 Johan Sunesson Stöcke  TS  Järnet 2:22:34 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid  

Sprint Dam 1 Anna Jonsson Terrible Tuesdays Triathlon Club 1:07:37 

Sprint Dam 2 Lotta Svanefjord Stöcke TS  Järnet  1:13:21  

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Sprint Herr 1 Tomas Mikaelsson Stöcke  TS  Järnet 1:04:26 

Sprint Herr 2 Alexander Thulin Luleå  Triathlon  1:08:39 

Sprint Herr 3 Leif Steen Stöcke  TS  Järnet 1:13:09 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Sprint Lag 1 P-A Ohlsson 1:06:15 

Sprint Lag 2 Annika Lindberg 1:18:37 

Sprint Lag 3  Annette  Rycl61 1:22:47 

Klass Placering Namn Klubb Sluttid 

Sprint Motion 1 Christofer Svanefjord Stöcke  TS  Järnet 1:09:37 

Sprint Motion 2 Joar Palm Stockholm City  Triathlon  1:12:25 

Sprint Motion 3  Joel Nilsson IFK Umeå 1:13:26 

Samtidigt genomfördes även Tri4fun vid Bölesholmarna för de yngsta och här fick vi ett högre 

deltagarantal än vi hoppades på, mycket tack vare många sena anmälningar. Till denna tävling hade 

vi också ett mycket engagerat gäng funktionärer från föreningen samt föräldrar till ungdomarna i 

föreningen och som därmed gjorde även barntävlingen till ett mycket lyckat  event.  

Klädbeställning 

Under våren genomfördes en klädbeställning som arrangerades delvis parallellt med 20-års firandet 

med Umeå  Triathlon  och innebar därför ett delvis nytt grafiskt utseende. Tanken var initialt att för 

året ändra den grafiska formgivningen men det återstår att se ifall denna grafiska profil fortsätter. 

Simträning och avgifter 

Under 2019 har, som tidigare, diskussionen på nytt lyfts upp bland medlemmarna att vi har en 

obalans i ekonomin utifrån att antalet simtider utökats samt att kostnaden i Navet flerdubblats 

jämfört med hyrkostnaden vid Umeå simhall. Därför infördes för några år sedan en symbolisk 

simavgift på 100 kronor per termin vilket långt ifrån täcker den totala nuvarande kostnaden för 

simträning i Navet. Styrelsen fick därför i uppdrag vid årsmötet 2019 att ta fram ett nytt förslag på 

simträning och pris. Under hösten 2019 genomfördes därför ett medlemsmöte med syfte att föreslå 

ett upplägg för simning och pris med förhoppning att de  fiesta  skulle vara nöjda med. 

Att uppnå en fullfinansierad simträning från de som deltar i simträningen har vi inte lyckats 

genomföra varför vi framgent också har en kvarstående budgetpost som vi gemensamt behöver 



täcka upp för. Styrelsen har under flera år haft för avsikt att också kunna genomföra fler 

gemensamma träningsaktiviteter inom löpning och cykling/spinning men som med nuvarande 

ekonomiska situation inte går att genomföra. Även investeringar av mattor och annan tränings- och 

tävlingsutrustning har vi avvaktat med delvis p.g.a. att simträningen kostar oss så mycket just nu. 

Umeälvssimmet 

2019 genomfördes Umeåälvssimmet för första gången utan Stöcke Triathlonsällskap Järnet som 

arrangör. 

Holmsjön 

I vanlig ordning har träningstävlingar genomförts under juni-augusti i Holmsjön. Under försommaren 

gjordes vissa reparationer vid bryggplatsen av föreningens medlemmar som ett sätt att ersätta 

samfälligheten i Holmsjön som upplåter denna plats. Som vanligt har Holmsjöns träningstävlingar 

varit välbesökta  event  med uppskattningsvis ett 30-tal säsongsbetalande samt drygt 100 övriga 

deltagare över hela säsongen. 

Vintercupen i löpning 

Tillsammans med IFK Umeå och Jalles TC arrangerar Stöcke  TS  Järnet även vintern 2019/20 

Vintercupen i löpning i Umeå. Cupen består av fem deltävlingar november till mars där de första tio i 

varje klass (dam senior, dam veteran, herr senior, herr veteran) får poäng. Vinnarna i varje klass 

erhåller en pokal. Dessutom sponsrar Löplabbet med utlottningspriser. Vår  deli  cupen är allmän 

organisation av cupen och att organisera Sylvesterloppet (se nedan). Dessutom sköter Lars 

tidtagningen på de olika loppen med chipsystemet. 

SvIvesterloppet 

Sylvesterloppet 2019 slog deltagarrekord igen. Det var drygt 100 löpare som var med i år. Alla 

deltagare fick en gratis munk efter loppet som sponsrades av  Coop  Konsum Ålidhem (vi fick dem till 

halva priset). Det donerades sammanlagt 3269 kr till Läkare utan Gränser. 

Ungdomssektionen 

Under säsongen 2019 har Stöcke  TS  Järnet deltagit i samtliga deltävlingar i svenska cupen. I Uppsala 

hade klubben fyra deltagare, i Linköping fyra deltagare. I Malmö ställde återigen fyra av klubbens 

ungdomar upp för att försvara klubbens färger. Stöcke  TS  Järnet hade även ett lag anmäld till 

stafetten i Linköping men på grund av olycka under ordinarie tävling fick vi inte ihop ett lag. Självklart 

deltog ungdomarna i Järnets egna tävling Umeå  Triathlon.  

Järnets ungdomssektion presterade väldigt bra under säsongen, pallplats för tre av dem i svenska 

cupen och pallplats för alla tre deltagare i Umeå  triathlon.  

Säsongen avslutades med att tre av ungdomarna åkte ner för att delta i Stockholm  triathlon,  en 

fristående tävling 2019 men kommer under 2020 vara en del av svenska cupen. 



akim Nilsson 

Revisionsberättelse 

Till årsmötet för Stöcke  TS  Järnet 

Jag har granskat Stöcke  TS  Järnets redovisning och verifikat för räkenskapsåret 
2019. Det är styrelsen som har ansvar för de räkenskapshandlingar som ligger till 
grund för årsbokslutet. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag har 
genomfört revisionen för att försäkra mig om att resultat- och balansredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innebär att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för uttalandet nedan. 

Min bedömning är att balansräkning och resultaträkning ger en rättvisande bild av 
Stöcke  TS  Järnets resultat och ställning. Av balansräkningen framgår att 
föreningens egna kapital per den 31/12 2019 uppgår till 102 391,08 kronor. Årets 
redovisade resultat uppgår till — 19 497,96 kronor. 

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för Stöcke  TS  
Järnet och beviljar styrelsens ledamöter och ordföranden ansvarsfrihet för den tid 
som revisionen omfattar. 

Umeå den 17 februari 2020. 



/ 
Stöcke Triathlonsällskap Järnet Valberedningens förslag 

Valberedningens förslag till styrelse i Stöcke  TS  Järnet 2020 

Styrelsen 2019 

Ordförande 

Patrick Mauritzon omvald 2019 

Ledamöter  

Frithjof  Theens omvald 2019 

Björn Tunemalm omvald 2018 

Evelina Viklund nyvald 2018 

Anna Rosberg nyvald 2018 

Magnus Sundström fyllnadsval 2019, ett år 

Suppleanter 

Stefan Hertil vald 2019 

Vakant 

Valberedningens förslag 2020 

Ordförande 

Ordförande Patrick Mauritzon har avböjt omval. 

Valberedningen föreslår Anna Rosberg, nyval på ett år. 

Ledamöter 

Evelina Viklund har avböjt omval och valberedningen föreslår Stefan Hertil, nyval på två år. 

Valberedningen föreslår Magnus Sundström och Björn Tunemalm, omval på två år. 

Valberedningen föreslår Peter Forsgren till nyval på två år (för Anna Rosberg). 

Sittande  Frithjof  Theens har ett år kvar på sitt mandat. 

Suppleanter 

Valberedningen föreslår Anette Rydén och Mikael Moller, nyval på ett år vardera. 

Revisor 

Valberedningen föreslår omval på Joakim Nilsson för ett år. 

Valberedningen 

Jakob Granström Håkan Persson 

Valberedningen föreslår  

Kennet  Bergqvist till mötesordförande och Annika Edfeldt till mötessekreterare. 

Stöcke Triathlonsällskap Järnet 


