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Protokoll vid årsmöte med Curlingklubben Vänersborg 

Tid:  Onsdagen den 26 september 2012 

Plats:  Frida skolan Vänersborg 

Närvarande: Skrevs aldrig upp    
 
§1 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Jan Olsson som hälsade 

välkommen och förklarade mötet för öppnat 
§2 Fastställande av 

dagordning 
Det utskickade förslaget till dagordning fastställdes 

§3 Mötets behöriga 
utlysande 

Mötet har varit utlyst på hemsidan i ca 14 dagar innan mötet. 
Utskick med e-post och vanlig post ca 8 dagar innan mötet. 
Mötet befanns vara behörigen utlyst. 

§4 Val av ordförande 
och sekreterare 

Till ordförande för mötet valdes Jan Olsson. 
Till sekreterare för mötet valdes Emelie Isberg. 

§5 Val av 
justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Helena Lindblom och Kristina Björsell. 

§6 Verksamhets- 
berättelsen 

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av ordförande. 
Årsmötet godkände årsberättelsen. 

§7 Kassaförvaltarens 
rapport 

Kassör Arne Tjernberg läste upp kassaförvaltarens rapport . 
Årsmötet godkände rapporten. 

§8 Revisorernas 
berättelse 

Revisorernas berättelse upplästes av revisorerna Stefan Pettersson 
och Rolf Karlsson. 
I den föreslogs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

§9 Ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret 

§10 Val På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja: 

till ordförande för 1 år - Jan Olsson 

till ordinarie styrelseledamöter för 1 år – Arne Tjernberg och 

Bo Zetterberg, Tomas Borgvall, Emelie Isberg, 

till styrelsesuppleant för 1 år – Mikael Björsell Kristina Björsell 

till revisorer för 1 år - Stefan Pettersson och Rolf Karlsson 

till revisorssuppleanter för 1 år - Håkan Larsson och Helena 

Lindblom 

Årsmötet beslutade dessutom att till valberedning för det kommande 
verksamhetsåret utse Jan Ohlsson (sammankallande) och Rolf 
Karlsson. 

§11 Firmatecknare Årsmötet utsåg ordförande Jan Olsson och kassör Arne 

Tjernberg att var för sig teckna föreningens firma och att var för 

sig förfoga över föreningens bankkonton i Handelsbanken samt 

föreningens bankgiro. 

§12 Ekonomi och 
budget kommande 

På årsmötet beslutades det att det inte ska göras någon höjning av 

medlemsavgiften. Det kommer även att vara samma banhyra som 
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säsong föregående säsong. Vi kommer även att sätta av 17 500 kr för 

satsning på egen hall.  

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till budget. 

§13 Medlemsavgifter Medlemsavgifter förblir samma som tidigare säsong.      

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget. 

§14 Curlinghall Styrelsen berättar att arbetet mot en egen hall är i full gång. Dock 

är det långt kvar tills det blir verklighet. Ett förslag är att bygga 

en så kallad Lentab-hall, vilken är en ganska enkel hall men fullt 

funktionsduglig för vår del. En arkitekt är kontaktad för att ta 

fram förslag över hur det skulle kunna se ut. Kontakt är även 

tagen med kommunen för att få godkännande och delvis 

finansiering. 

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget. 

§15 Övriga frågor 
 

Arne Tjernberg berättade om vilka tider vi kommer att träna på 

den här säsongen. Nytt är att vi tränar 9-12 på lördagar istället för 

8-12. Vi kommer även att ha flera democurling-dagar under 

säsongen. Inbjudan till DM-spel och seriespel ska komma upp på 

hemsidan. Klubben står för anmälningsavgiften på 1400 kr/lag 

till seriespelet. 

Ett förslag var att köpa en ICE-KING för att kunna preparera 

isen bättre. Vi skulle eventuellt kunna köpa en begagnad från 

curlingklubben i Göteborg.                                                

Årsmötet beslutade att det skulle kollas upp mer vad det kostar 

osv. 

Curlingklubben Vänersborg kommer att anordna aktiviteter 

under bandy-VM. Det kommer anordnas ”VM i curling” för 

funktionärer, VIP-lag och sponsorlag. 

§16 Mötet avslutas Ordföranden tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse, och 

förklarade årsmötet avslutat.  

 
Vid protokollet           Justeras 
 
 
 
 
Emelie Isberg           Helena Lindblom  Kristina Björsell 
sekreterare 


