
	  
	  
	  
	  

Protokoll	  vid	  årsmöte	  2014	  Curlingklubben	  Vänersborg	  

Tid:	   	   Onsdagen	  den	  1:a	  oktober	  2014	  
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.	  Påpekades	  
att	  kallelsen	  inte	  nått	  alla	  medlemmar	  via	  e-‐post	  och	  att	  
dagordningen	  inte	  varit	  utlagd	  på	  hemsidan.	  

§3	   Mötets	  behöriga	  
utlysande	  

Mötet	  har	  varit	  anmält	  via	  epost	  och	  utskick	  av	  
förvaltningsberättelse	  och	  föredragningslista	  skedde	  med	  e-‐
post	  c:a	  14	  dagar	  innan	  mötet.	  Mötet	  befanns	  vara	  behörigen	  
utlyst,	  dock	  med	  kommentar	  enl	  ovan.	  

§4	   Val	  av	  ordförande	  
och	  sekreterare	  

Till	  ordförande	  för	  mötet	  valdes	  Jan	  Olsson.	  
Till	  sekreterare	  för	  mötet	  valdes	  Pia	  Tjernberg.	  

§5	   Val	  av	  
justeringsmän	  

Till	  justeringsmän	  valdes	  Rolf	  Karlsson	  och	  Kristina	  Björsell.	  

§6	   Verksamhets-‐	  
berättelsen	  

Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  lästes	  upp	  av	  ordförande.	  
Påpekades	  att	  medlemsantalet	  borde	  redovisats.	  
Årsmötet	  godkände	  verksamhetsberättelsen.	  

§7	   Kassaförvaltarens	  
rapport	  

Kassör	  Arne	  Tjernberg	  läste	  upp	  kassaförvaltarens	  rapport.	  
Resultatet	  blev	  plus	  43.000	  kronor	  och	  den	  dominerande	  delen	  ev	  
intäkterna	  kom	  från	  democurling,	  nämligen	  89.000	  kronor.	  
På	  bankkonto	  finns	  c:a	  190.000	  kronor.	  
Årsmötet	  godkände	  rapporten.	  

§8	   Revisorernas	  
berättelse	  

Revisorernas	  berättelse	  upplästes	  av	  revisor	  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 2 år – Thomas Borgvall, 
Pia Tjernberg, 
till styrelsesuppleant för 1 år – Mikael Björsell Kristina 
Björsell 
till revisorer för 1 år – Sven-Ola Andersson 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	  Peter	  
Almquist.	  

§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 och 
Resurs bank samt föreningens bankgiro. 

§12	   Ekonomi	  och	  budget	  
kommande	  säsong	  

På årsmötet beslutades det att det inte ska göras någon höjning 
av medlemsavgiften. Då det visat sig att budget och resultat de 
senaste åren skilt sig mycket åt , men att resultatet alltid varit 
positivt, beslutades att någon detaljerad budget ej skulle läggas. 
Två mål sattes dock, nämligen att intäkterna från democurlingen 
skall bli 75.000 kronor samt att medlemsantalet  skall ökas. 
Årsmötet beslutade att godkänna inriktning. 

§13	   Medlemsavgifter	   Medlemsavgifter förblir de samma som tidigare säsong.       
Seniorer (tisdag, lördag och söndag) 900 kronor.                 
Veteraner (måndag och söndag) 450 kronor.                       
Juniorer 350 kronor.                                                           
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget. 

§14	   Curlinghall	   Ordföranden berättar att arbetet mot en egen hall är i fortsätter. 
Två förslag som ordf  sett presenterades översiktligt. Dock är 
det långt kvar tills det blir verklighet. Skrivelse har ånyo 
skickats till kommunen angående de dåliga isförhållandena samt 
de dåliga tiderna klubben tilldelats. Ny muntlig kontakt är 
planerad med företrädare för kommunen för att diskutera 
möjligheterna till samverkan.  

§15	   Medelmsmedverkan	  
	  

Fler medlemmar måste hjälpa till med arbeten i klubben. Man 
kommer därför att sätta upp en lista i Ishallen där man kan 
notera vilka dagar man kan medverka vid democurling. Bosse 
och Håkan behöver också hjälp med arbetet med Ice-Kingen på 
lördagsmornar, vilket också kan anmälas på lista i Ishallen. 

§16	   Övriga	  frågor	   Föreslogs att verksamhetsåret skulle ändras för att bättre svara 
mot vår spelsäsong. Styrelsen fick i uppdrag att utreda 
möjligheterna att göra detta.                                           
Veteranerna önskar vara med på den allmänna prisutdelningen 
2014 -2015. 

§17	  	  	  Mötet	  avslutas	   	  	  	  	  Ordföranden informerade om att klubben kommer att skicka en   
krans i samband med Ludwig Fredriksson begravning, varefter     
han tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

	  	  
	  
Vid	  protokollet	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Justeras	  
	  


