PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTE 2018-02-21
Scandic Star Sollentuna
1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Klubbens ordförande Per Bäck öppnade mötet. Årsmötet beslutade att närvarolistan ska gälla som
röstlängd. 96 medlemmar hade antecknat sig i närvarolistan.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Gunnar Bergqvist valdes till ordförande och Sonja Rendert till sekreterare för årsmötet.

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
Martin Kjell och Anita Billing valdes till protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Medlemmarna hade kallats till årsmöte via hemsidan och e-post den 9 januari 2018, vilket är inom
tidsramen i stadgarna på minst tre veckor före mötet.

5. Fastställande av föredragningslistan
Mötesordföranden frågade om någon önskade ställa en fråga under punkt 18, Övriga frågor. Så
var inte fallet och punkten Övriga frågor utgår.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Årets verksamhetsberättelsen har funnits på klubbens hemsida bland övriga möteshandlingar sedan
en vecka. Under presentationen av verksamhetsberättelsen redogjorde Per Bäck för årets mål och i
vilken utsträckning målen hade uppnåtts. Åsa Kjell gick igenom idrottsliga mål och måluppfyllelse. Året blev ett resultatmässigt mycket starkt år; med 57 SM-medaljer slogs förra rekordet 47
medaljer från 1994. Stellan Back informerade om veteranverksamheten som har haft stora framgångar och blivit 3:e bästa veteranklubb i Sverige. Per Bäck informerade om årets genomförda
arrangemang, egna och i samarbete med andra föreningar. Årsmötet godkände årets verksamhetsberättelse.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017
Kjell-Åke Jägenstedt presenterade årets ekonomiska resultat jämfört med budget. Omsättningen
var ca 6137 tkr, vilket är högre än budgeterat. Årets resultat visade ett överskott på 75 tkr mot
budgeterat underskott på 244 tkr. Det förbättrade resultat beror i huvudsak på något större intäkter
än planerat. Nettot från arrangemangen har mycket stor betydelse för klubbens goda ekonomi.
Årsmötet godkände årets förvaltningsberättelse.

8. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under 2017
Gunnar Bergqvist läste upp revisionsberättelsen. Efter fullgjort uppdrag tillstyrker revisor Lennart
Frisk att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2017.

10. Behandling av motioner från medlemmar eller förslag från styrelsen
Till årsmötet fanns inga motioner från medlemmar eller förslag från styrelsen att behandla.

11. Fastställande av medlemsavgift att gälla från nästkommande år
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter – 300 kr/ 600 kr för familj – för 2019.

12. Verksamhetsplan och budget för 2018
Per Bäck inledde presentationen av verksamhetsplan för 2018. Under genomgången informerade
Per om försök med s k Clinics och att styrelsen planerar att starta upp en sådan verksamhet, om en
projektledare kan tillsättas.
Åsa Kjell informerade om årets idrottsliga mål – att vidareutveckla den nya tränarorganisationen,
tillsätta vakanta roller som huvudgrentränare och övriga vakanser bland tränare, få till en kastplan
som fungerar efter utbyggnaden vid Väsjön, att samarbeta med andra klubbar i norrort och uppnå
mål för medaljer, placeringar och deltagande. När det gäller de yngre läggs fokus på mer tävlande.
Kjell-Åke Jägenstedt informerade om styrelsens budgetförslag som ger underskott med -153 tkr.
Per Bäck informerade om arrangemang 2018. Inför arrangemanget Klara milen Vinn bilen har
klubben startat en träningsgrupp för löpare. Topploppet, där vi har medverkat med funktionärer,
har lagts ner av Marathongruppen. Friidrottsskola arrangeras under sommaren och höstlovet.
Från marknadsutskottet rapporterade Anna Pott om hemsidan och Facebook, sponsorer, lönsamma
rabattcheckar från Ica Maxi, bra rabatter på nätköp etc. Från 2018 görs matrikeln endast i digital
form.
Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2018.

13. Val av ordförande
Enligt valberedningens förslag valdes Per Bäck till ordförande för Turebergs Friidrottsklubb för en
period av ett år. Valet var enhälligt.

14. Val av ledamöter i styrelsen
Enligt valberedningens förslag omvaldes Anna Pott för en period av ett år och valdes ledamöterna
Christian Haar, Fredrik Nilsson, Johan Tiberg och Niklas Kagevik för två år.
Ledamöterna Kjell-Åke Jägenstedt, Mia Hällerfors och Stellan Back har ett år kvar av sitt mandat.

15. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
Karl-Gunnar Karnebäck valdes till revisor. Årsmötet beslutade att uppdraget som suppleant hålls
vakant tills vidare.

16. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för ett år
Årsmötet beslutade att styrelsen får ansvar för att valberedning utses under året.
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