Mötesprotokoll årsmöte LK TV88.

§1.

Mötet öppnades

§2.

Mötets utlysande

2016-12-18

Mötet ansågs behörigen utlyst.
§3.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes
§4.

Val av ordförande och mötessekreterare

Dan Jonasson valdes till mötets ordförande
Svante Eriksson valdes till mötessekreterare
§5.

Val av justerare

Pelle Andersson och Anders Gustafsson valdes till justerare
§6.

Resultat- och balansräkning

Dan Jonasson redovisade balansräkningen. Klubbens ekonomi är solid.
Intäkterna består förenklat av intäkter från lopp samt medlemsavgifter. Klubben har cirka 60
betalande medlemmar. Mötet godkände redovisningen av klubbens ekonomi.
§7.

Revisorsberättelse

Revisor Mattias Frisk har inga invändningar emot redovisningen av klubbens ekonomi.

§8.

Ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den period revisionen avser.
§9.

Medlemsavgifter

Mötet beslutade behålla nuvarande medlemsavgifter även kommande år. 150 kronor/person
resp. 200 kronor/familj

§10.

Val av styrelse

Sittande styrelse kandiderar även för 2017.
Dan Jonasson - Ordförande
Svante Eriksson - Sekreterare
Dan Jonasson - Ekonomiansvarig
Pelle Andersson - Ledamot
Sofia Kay - Ledamot
Mikael Johansson - Ledamot
Peter Lublin - Ledamot
Annika Askengren Berg - Ledamot
Carina Berg - Ledamot
Årsmötet godkände styrelsen för 2017.

§11.

Val av revisor

Mattias Frisk kommer fortsätta som klubbens revisor.
Thomas Ahlqvist är alternativ revisor.
§12.

Val av valberedning

Styrelsen agerar valberedning.
§13.

Övriga frågor

Information från styrelsen:
Tävlingar som kommer att arrangeras under 2017 är:
Dahllöfs mosse - 2/5
Trollhättan City Trail - 10/6
Skräcklanmaran - 2/9
Varvetmilen (F.d. Gbgvarvets Seedningslopp) - 8/10

Ersättning startavgifter:
Klubben ersätter startavgifter för betalande klubbmedlemmar, under förutsättning att
medlemmen ställer upp som funktionär vid m
 inst ett av loppen som arrangeras klubben under
året. Loppen som ersätts är Kraftprovet, Stenshultsrundan, Åkes poängterräng,
Marathonstafetten samt lokala DM-/SM-tävlingar,

Träningstider under 2017 kommer att vara klockan 18:00 på tisdagar med start från Spikön.
Undantag de tisdagar där Göteborgsvarvsträningarna hålls, då vi startar från Folkets park.
Långpass på söndagar kl 10:00 diskuterades, då deltagandet på dessa pass minskat på senare
tid. Man enades om att försöka upprätthålla traditionen och eventuellt träffas i klubbstugan
efteråt, kanske en gång i månaden (var fjärde pass).
Som ytterligare komplement, kan spontana torsdagspass annonseras i FB-gruppen “Träning
med LK TV88”

Årsfest:
Årsfesten 2017 hålls den 4/2 i nyrenoverade klubbhuset.
Förbundstillhörigheter:
Pelle Andersson tyckte att LK TV88 borde vara medlemmar i Triathlonförbundet, då detta är en
tävlingsform som lockar allt fler klubbmedlemmar. Reaktionerna var övervägande positiva och
kostnaden ska undersökas. Ansv. Pelle Andersson/Dan Jonasson.

Klubbkläder:
Nytillkomna medlemmar efterfrågar tävlingskläder. Befintligt lager måste inventeras och
kompletterande beställningar ev. därefter göras. Ansv: Dan Jonasson/Svante Eriksson
Kompressionskläder efterfrågas. Detta behöver utredas för att eventuellt vägas in i val av
kommande klubbplagg. Ansv: Johan Frendberg/Svante Eriksson
Uppdatering logotype:
Klubben logotype lämpar sig inte optimalt för tryck på t.ex. löparlinnen. Mötet var enigt om att
logotypen inte skall bytas ut, utan endast modifieras. Ansv: Hans Klaar

§14.

Mötet avslutades

