
c/o Jan Olsson Tel 073-7631733       bankgiro: 220 – 0665 

Bergstigen 1A e-post: curling.vanersborg@gmail.com  org.nummer: 862501-1336 

468 32 Vargön  

 

 

 

Protokoll vid årsmöte 2017 Curlingklubben Vänersborg  

 
Tid: Onsdagen den 27 september 2017 
 
Plats: Fridaskolan Vänersborg 
 
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista   
 

 
 

§1. Mötet öppnas 

Jan Olsson öppnade mötet. 
 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§3.  Mötets behöriga utlysande 

Mötet konstaterade att årsmötet utlysts på ett behörigt sätt. 
 

§4. Val av ordförande och sekreterare 

Jan Olsson valdes till ordförande för mötet. Lars Carlsson valdes att vara sekreterare 
under årsmötet. 
 

§5.  Val av två justeringsmän 

Rolf Johansson och Sören Johansson valdes att justera protokollet från årsmötet. 
 

§6.  Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Inga 
synpunkter framfördes under mötet på verksamhetsberättelsen som lades till 
handlingarna. 
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§7.  Kassaförvaltarens rapport 

Kassaförvaltaren Arne Tjernberg rapporterade om föreningens ekonomi. 
Föreningens vinst verksamhetsår 2016/17 blev ca 50 000 kr, en nedgång jämfört 
med året innan. Förändringen förklaras av minskade intäkter från democurling. 
Medlemsavgifterna är 43 900 kr, mindre än föreningens kostnader varför intäkterna 
från democurlingen är avgörande för föreningens ekonomi. Föreningen hade likvida 
medel på ca 395 000 kr vid verksamhetsårets utgång. 
 

§8.  Revisorernas berättelse 

Revisorerna föredrog sin berättelse efter utförd granskning. Revisionsberättelsen 
lades till handlingarna. 
 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

§10. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, tävlingskommitté och 

valberedning 

Jan Olsson valdes till ordförande på ett år. 
 
Till styrelseledamöter valdes Mikael Björsell och Peter Lindgren på två år. 
 
Jan Lundborg och Fredrik Ottosson valdes till suppleanter i styrelsen för en tid av ett 
år. 
 
Till valberedning valdes Jan Ohlsson och Peter Almqvist med Jan Ohlsson som 
ordförande. Som ersättare i valberedningen valdes Sören Johansson. Samtliga 
valdes för en tid av ett år. 
 
Rolf Karlsson och Sven-Ola Andersson valdes till revisorer på ett år. 
 
Styrelsen fick mandatet att utse tävlingskommitté. 
 

§11. Val av firmatecknare 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att besluta om firmatecknare. 
 

§12. Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
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§13. Medlemsavgifter 

Årsmötet beslutade om följande, av styrelsen föreslagna medlemsavgifter för 
verksamhetsår 2017/18: 

- Medlemmar som enbart spelar på måndagar; 400 kr 

- Seniorer; 700 kr 

- Juniorer; 350 kr 

- Nybörjare; 300 kr 

Vidare föreslogs på årsmötet att en möjlighet ska införas att vara passiv medlem till 
en årsavgift på 100 kr. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utreda frågan. 
 

§14. Förslag till budget 

Årsmötet hänsköt frågan om budget för verksamhetsår 2017/18 till styrelsen. 
 

§15. Information om Curlinghall 

Ett kommunalt beslut har tidigare fattats att bygga en 40/20-hall i två plan där det ena 
planet ska utgöra curlinghall. Under beredningen av kommunens investeringsbudget 
har nämnderna fått i uppdrag att prioritera så att investeringarna halveras. Vilket 
beslut detta leder till vad gäller ev. curlinghall är ännu inte känt. 
 
Styrelsen har även kontakt med en leverantör av tälttäckt curlinghall. 
 

§16. Förslag att ändra till Riksidrottsförbundets stadgemall för 

idrottsföreningar och att ändra räkenskapsåret till att sluta den 31 mars 

Styrelsen har tagit fram förslag på nya stadgar för föreningen. De nya stadgarna ska 
enligt förslaget följa Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsföreningar. Förslaget 
bifogades kallelsen till årsmötet. Årsmötet beslutade att anta nya stadgar enligt det 
framtagna förslaget, med en korrigering. Första kapitlets första stycke i stadgarna 
ska ha följande lydelse: 
 
”Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med 
särskild inriktning att: Verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska 
fostran samt för främjandet av god kamrat- och idrottsanda.” 
 
Vidare har styrelsen förslagit att föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska 
ändras så att det avslutas den 31 mars istället för som nu, den 31 augusti. Årsmötet 
beslutade enligt förslaget. Förändringen ska genomföras genom att räkenskapsåret 
innevarande år ska omfatta perioden 1 september 2017 – 31 mars 2018. 
Besluten enligt denna paragraf togs med acklamation genom att samtliga elva 
närvarande medlemmar röstade för förslagen, med den korrigering av de nya 
stadgarna som framgår av första stycket. 
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§17. Hur ökar vi medlemsantalet? 

Som ett led i att öka medlemsantalet kommer det att anordnas prova-på-curling den 
18 och 22 oktober.  
 
De olympiska spelen under februari 2018 kan ge curlingen god uppmärksamhet och 
föreningen draghjälp att fånga upp nya medlemmar. Styrelsen fick i uppdrag att 
pröva om något prova-på-tillfälle ska anordnas i anslutning till OS. Samtidigt 
konstaterades att OS ligger sent under den kommande säsongen. 
 
Årsmötet diskuterade också möjligheten att Vänersborgaren publicerar en artikel om 
föreningen och dess verksamhet. 
 

§18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§19. Utmärkelser 

De avgående styrelseledamöterna Bo Zetterberg, Kristina Björsell och Arne 
Tjernberg avtackades. 
 
Arne Tjernberg utsågs till hedersmedlem i föreningen för sina mångåriga insatser. 
Arne tilldelades också en gåva. Arne höll ett uppskattat föredrag om sin långa 
curlingkarriär och visade bilder från denna.  
 
Prisutdelning hölls avseende några tävlingar förra säsongen: 

- Lördagssingeln, 

- Tävlingen vid säsongsavslutningen, 

- Onsdags-/lördagstävlingen och 

- Klubbmästerskapen. 

 
§20. Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade årsmötet. 
 

 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
_____________________ ________________________ 
Lars Carlsson  Rolf Johansson 
 
 
 
   ________________________ 
   Sören Johansson 


