
ÅRSMÖTE 2021-02-23

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

- Anette Rydén fastställer röstlängden för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

- Kenneth Bergqvist väljs till ordförande och Sonny Myrlund till sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

- Emma Lindqvist och Anna Bylund väljs

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

- Mötet svarar ja.

5. Fastställande av föredragningslista.

- Mötet fastställer dagordningen

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

- Verksamhetsberättelsen har publicerats på klubbens facebooksida och kan läsas där. Anna berättar 
om året 2020. Reaktioner på lågt medlemsantal. Tydligare information från styrelsen när det är dags 
att betala medlemsavgiften efterfrågas. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelse enligt bilaga 1 till protokollet.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

- Björn Tunemalm drar förvaltningsberättelsen som också finns publicerad på facebook. 
Verksamhetens underskott för året är ca: 20500. Några släpande utgifter från 2019. Mötet 
godkänner förvaltningsberättelsen.

Se punkt 14 ang. justering av fordringar från tidigare medlemmar.

Förvaltningsberättelse enligt bilaga 2 till protokollet.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

- Joakim Nilsson drar revisionsberättelsen. Färre verifikat i år av förståeliga skäl. 

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

- Mötet godkänner

9. Fastställande av medlemsavgifter.

- Mötet beslutar 250 kr/medlem och 400kr/familj. Avgifterna är oförändrade sedan 2020

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret.



- Umeå Triathlon – arrangeras i Stöcke

- Holmsjöträningar på onsdagar i sommar

Mötet godkänner verksamhetsplanen för 2021. 

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

- Inga inkomna motioner

- Förslag från styrelsen om att godkänna vissa arvoden för styrelsemedlemmar då de arbetar hårt för 
vår förening. Gratis deltagaravgift på vår egen tävling samt klädesplagg godkänns av mötet som 
arvode till styrelsemedlemmarna.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; Anna Rosberg väljs till ordförande

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; Frithiof Theens väljs för ytterligare 
två år. Övriga ledamöter med ett år kvar är: Stefan Hertil, Peter Forsgren, Magnus Sundström och 
Björn Tunemalm. 

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år; Anette Rydén och Erin
McClelland Schexnaydre väljs.

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

ledamöter delta; Joakim Nilsson väljs som revisor och suppleantposten blir vakant.

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

ordförande; Håkan Persson väljs om som ordförande och Jacob Granström väljs om som ledamot 

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

representera med ombud);.Styrelsen får mandat att utse ombud till SDF-möten. Ombudet behöver 
inte vara styrelsemedlem

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om 
den inte finns med i kallelsen till mötet.

14. 

Vi har gamla fordringar från medlemmar för kläder som vi inte lyckats få in pengar för. De aktuella 
medlemmarna har slutat i klubben så mötet beslutar att avskriva fordringarna. Ca 8000kr

15. 

Det finns fortfarande möjlighet att beställa kläder från trimtex.


