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Protokoll vid årsmöte 2016 Curlingklubben Vänersborg  

 
Tid: Onsdagen den 28 september 2016 

 

Plats: Fridaskolan Vänersborg 

 

Närvarande: Enligt bifogad närvarolista   

 

 

§1 Mötet öppnas 

Jan Olsson öppnade mötet. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Mötets behöriga utlysande 

Det konstaterades att årsmötet utlysts i behörig ordning. 

 

§4 Val av ordförande och sekreterare 

Jan Olsson valdes till årsmötets ordförande. 

Lars Carlsson valdes att vara årsmötets sekreterare. 

 

§5 Val av justeringsmän 

Rolf Karlsson och Jessica Lafleur valdes att justera årsmötets protokoll. 

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes. 

 

§7 Kassaförvaltarens rapport 

Arne Tjärnberg rapporterade om föreningens resultat 2015/16 och den ekonomiska 

ställningen.  

Bland intäkterna nämndes democurling 119 tusen kronor (tkr), bidrag 28 tkr och 

medlemsavgifter 29 tkr, allt avrundade belopp. Bland kostnaderna finns avgifter till 

curlingförbundet 25 tkr, jubileumstävlingen 10 tkr och planhyror 44 tkr. Föreningens vinst 

verksamhetsår 2015/16 är 81 tkr. 

Föreningens likvida medel vid utgången av verksamhetsår 2015/16 uppgår till 370 tkr. 

Rapporten godkändes. 

 

§8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs. 
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§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015/16. 

 

§10 Val 

Årsmötet beslutade om val enligt följande: 

Ordförande, ett år  Jan Olsson 

Styrelseledamot, omval, två år Thomas Borgvall 

Styrelseledamot, nyval, två år Lars Carlsson 

Suppleanter, omval, ett år  Christina Björsell och Mikael Björsell 

Revisorer, ett år  Rolf Karlsson och Sven-Ola Andersson 

Revisorssuppleant, ett år  Håkan Larsson 

Tävlingskommitté  Bosse Zetterberg, Arne Tjärnberg och Jessica Lafleur 

Valberedning, ett år  Jan Olsson och Peter Almqvist 

 

§11 Firmatecknare 

Ordföranden Jan Olsson och kassören Arne Tjärnberg valdes att var för sig teckna firman. 

 

§12 Ekonomi och budget kommande säsong 

Årsmötet beslutade att styrelsen inte ska lägga någon budget. Årsmötet överlät till styrelsen 

att se till att verksamheten finansieras. Dessutom beslutades att styrelsen ska ta fram en 

verksamhetsplan. 

 

§13 Motion angående medlemsavgifter 

En motion har inkommit till årsmötet om att sänka medlemsavgifterna för att storleken på 

dessa inte ska begränsa medlemsantalet. Styrelsens förslag är att behålla avgifterna på 

nuvarande nivå. Diskuterades om medlemsavgifterna ska vara lägre för de som spelar lite, 

exempelvis en gång per vecka. Det konstaterades att detta medför administrativt merarbete 

och motverkar föreningens mål att medlemmar ska spela så mycket som möjligt. Dessutom 

har medlemsavgifterna nyligen sänkts. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag, att inte 

sänka medlemsavgifterna. 

 

§14 Medlemsavgifter 

Föreningens medlemsavgifter är enligt följande: 

Seniorer   700 kr 

Veteraner som bara spelar på måndagar 400 kr 

Juniorer, studerande och arbetslösa 350 kr 

Förstaårsspelare  300 kr 

 

§15 Curlinghall 

Curlinghall är inritat på ett kommunalt inriktningsdokument om den framtida utformningen 

av Sportcentrum i Vänersborg. Curlingklubben får i så fall finansiera byggnationen själva 

medan kommunen möjligen kan stå för marken. Isaggregaten i befintliga anläggningar 

kommer inte att kunna användas. Några kommunala beslut om ovanstående har inte fattats. 

 

§16 Hur får vi fler medlemmar att arbeta aktivt i föreningen? 

Frågan diskuterades. Beslutades att det ska tas fram ett banvårdsschema även för 

Söndagsligan. Dessutom riktades en uppmaning till deltagare vid olika speltillfällen att 

komma tidigare för att hjälpa till med förberedelser. 
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§17 Motion angående verksamhetsår 

En motion har inkommit till årsmötet om att ändra verksamhetsår från att dess sista dag ska 

vara 31 augusti till att avsluta verksamhetsåret med bokslut på våren, 31 mars eller 30 april. 

Årsmötet såg fördelar med att avsluta verksamhetsåret på våren. Årsmöte kan hållas tidigare 

och styrelsen vara på plats i god tid före det kommande verksamhetsåret. Det behöver 

undersökas om föreningens stadgar säger något om byte av verksamhetsår och om det krävs 

tillstånd för att ändra bokslutsdag. Årsmötet beslutade att ge styrelsen uppdraget att utreda en 

ändring av föreningens räkenskapsår från att ha bokslutsdag den 31 augusti till att ha bokslut 

på våren. Inriktningen på utredningen ska vara att ny bokslutsdag blir den 31 mars. 

 

§18 Övriga frågor 

Utdelning av priser. Klubbmästerskapet i lag vanns av Lag Lindgren. Klubbmästerskapet i 

figurspel vanns av Johan Lutman. 

Tider för tävlingar 
- Lag-DM spelas 26 – 27 november. 
- DM i figurspel går av stapeln 29 januari 2017. 
- Division 2 spelas 6/11, 4/12, 22/1, 5/3 och 26/3. Anmälan senast 25 oktober. 

 

§19 Stipendier 

Bosse Zetterberg tilldelades stipendium på 2 500 kr för sitt arbete med ispreparering, främst 

på lördagar. Jessica Lafleur tilldelades stipendium på 2 500 kr för sitt arbete med lagen som 

deltog i skol-SM. 

 

§20 Mötet avslutas med utlottning av ett medlemskap 

Utlottning av ett medlemskap 2016/17. Det vanns av Jan Olsson.  

Ordföranden avslutade årsmötet. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Lars Carlsson  Jessica Lafleur 

 

 

 

 

   ________________________ 

   Rolf Karlsson 


