Mötesprotokoll årsmöte LK TV88.

2017-12-17

Deltagare:
Dan Jonasson - Ordförande
Svante Eriksson - Sekreterare
Sofia Kay
Carina Berg
Axel Samuelsson - Justerare
Johan Frendberg - Justerare
Hans Klar
Tomas Karlsson
Frånvarande (styrelsen)
Pelle Andersson
Annika Askengren Berg
Mikael Johansson

§1.

Mötet öppnades

§2.

Mötets utlysande

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
Axel Samuelsson och Johan Frendberg 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 43
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 baserat på revisorns utlåtande 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, dock inte Peter Lublin, kandiderar även för 2018. D.v.s.
Dan Jonasson - Ordförande/Ekonomiansvarig
Svante Eriksson - Sekreterare
Pelle Andersson - Ledamot
Sofia Kay - Ledamot
Mikael Johansson - Ledamot
Annika Askengren Berg - Ledamot
Carina Berg - Ledamot
Valberedningen (styrelsen) har under hösten fört diskussioner med ytterligare möjliga
styrelsemedlemmar. Årsmötet beslutade att välja in dessa i styrelsen för 2018.
Axel Samuelsson - Ledamot
Johan Frendberg . Ledamot
Årsmötet godkände styrelsen för 2018.
§11. Val av revisor
Mattias Frisk kommer fortsätta som klubbens revisor.
§12. Val av valberedning
Styrelsen agerar valberedning.
§13. Övriga frågor
Kort diskussion kring 2018 års tävlingar:
Dahllöfs mosse hölls för sista gången 2017. Beslut taget sedan tidigare att tävlingen skulle
läggas ned.

Trollhättan City Trail (TCT) kommer att hållas 18/8 som start på Alliansloppet Action Week
2018. Viss draghjälp kommer att erhållas i och med ihopkoppling av arrangemangen. En
arbetsgrupp internt LK TV88 med inriktning på TCT är uppstartad. Provlöpning av TCT-banan
kommer ev. att arrangeras under våren i syfte att skapa publicitet för evenemanget.
Skräcklanmaran 8/9 kommer att arrangeras som tidigare.
Varvetmilen (f.d. Seedningsloppet) kommer att arrangeras på NEVS provbana 7/10.

Ersättning startavgifter:
Klubben ersätter startavgifter (retroaktivt) på följande lokala tävlinga:
Kraftprovet
TIF-terrängen
Stenshultsrundan
Åkes poängterräng
DM-/SM-tävlingar.
Detta under förutsättning att det aktuella loppet fullföljs, att personen är betalande medlem i LK
TV88, samt hjälper till som funktionär vid minst ett av loppen som arrangeras av klubben under
året.
Träningstider:
Tisdagsträningar kl 18:00 kommer fortsätta att vara klubbens huvudsakliga träningstillfälle,
precis som tidigare.
Söndagsträningar kommer inte att återupptas i närtid. Däremot kommer någon form av
extrapass/kvalitetspass att hållas, t.ex. på fredagar kl 16:00. Exakta formerna för detta pass kan
komma att variera över tid, men kommuniceras via FB. Skrivrättigheter på klubben öppna
FB-sida skall därför ges till ytterligare personer i styrelsen. Ansv. Pelle Andersson
Taggar till klubbhuset behövs till ytterligare 3-4 personer och blir särskilt aktuellt vid de
extrainsatta träningspassen. Detta skall tas upp med representant från roddklubben.
Ansv. Sofia Kay

30-årsjubileet
Inför klubbens 30-årsfirande 2018 skall en enklare bok, bestående av bilder ur klubbens historia
eventuellt varvat med kortare texter, att tryckas upp. Hans Klar har påbörjat detta arbete som
skall vara klart till årsfesten som i år senareläggs något till 21/4. Information på klubbens
FB-sida där gamla bilder till jubileumsboken efterfrågas skall läggas ut. Ansv. Dan Jonasson.

Föreslagen plats för årsfesten är i nuläget Fasetten, med tillhörande catering från Kalasköket.
Hans Klar har uppdaterat klubben logotype.
Klubbkläder
Någon form av lagerstatus över vilka klubbkläder som erbjuds och till vilket pris, skall läggas
upp på klubbens FB och/eller eller hemsida. Jackor, långärmade funktionströjor, T-shirts resp.
linnen finns i klubbens kollektion.
Hur locka nya medlemmar?
Konkurrensen om löparna hårdnar och löpargrupper av olika slag dyker upp på FB kontinuerligt.
Förslag som diskuterades var:
Arrangera ultraintervaller (springa 10km med start var tredje timma under ett dygn). Detta är ett
sätt att profilera klubben också.
Skriva ett kort “porträtt” om resp. medlem i klubben och lägga på FB/hemsidan enligt ett
rullande schema.
Sätta ihop ett kort och koncist informationsmaterial om klubben att dela ut vid t.ex.
Gbg-varvskvällar.
§14.

Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras:

……………………………
Svante Eriksson

…………………………….
Axel Samuelsson

Ordförande:
…………………………….
Johan Frendberg
……………………………
Dan Jonasson

