
Protokoll vid årsmöte 2019 Curlingklubben Vänersborg 

Tid: Torsdagen den 9 maj 2019, kl. 18.00 

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 för mötet 

Jan Olsson valdes till ordförande för mötet. Jan Ohlsson valdes att vara sekreterare under 

årsmötet. 

 

§ 5.    Val av två justeringsmän 

Håkan Larsson och Thomas Borgvall 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. 

 

 §7.    Kassaförvaltarens rapport 

Intäkter: 149 tkr därav från Democurling 85tkr. Utgifter 101 tkr därav Ishyra 38 tkr samt 

Avgifter till SCF 24 tkr, 

Årets resultat 48 tkr. 

 



 §8.    Revisorernas berättelse 

 

Revisorerna föredrog sin berättelse efter utförd granskning. Revisionsberättelsen lades till 

handlingarna. 

 

 §9.    Ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 § 10.    Valberedningens förslag till ordförande och styrelse 

 

Jan Olsson valdes till ordförande på ett år. 

Mikael Björsell, Jessica Lafleur och Peter Lindgren valdes till styrelseledamöter för en tid av 

två år 

Fredrik Ottosson samt Jan Lundborg valdes till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 

En representant från måndagscurlarna bjuds in att delta på styrelsemötena. 

 

 § 11.    Val av firmatecknare  

Årsmötet valde ordförande och kassör till firmatecknare. 

 

 § 12.     Val av valberedning och revisorer 

 

Rolf Karlsson och Sven Ola Andersson valdes till revisorer på ett år. Håkan Larsson valdes till 

revisorssuppleant också på ett år. 

Till valberedning valdes Lars Linden för en tid av ett år. Då namnförslag ej förelåg till att göra 

valberedningen komplett, föreslog avgående valberedning att styrelsen utser 1 person till 

nya valberedningen, vilket årsmötet beslöt. 

Till ersättare i valberedningen valdes Sören Johansson för en tid av ett år. 

 

 §13.    Ekonomi och budget kommande säsong 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att lägga en budget för räkenskapsåret 2019/2020. 



 §14.    Medlemsavgifter 

Diskuterades storleken på medlems-/spelavgifter för säsongen 2019/2020. 

Efter diskussionen beslutade årsmötet om följande av styrelsen föreslagna avgifter för 

verksamhetsåret 2019/2020. 

- Medlemsavgift senior 300kr 

- Spelavgift för medlemmar som enbart spelar på måndagar 100 kr 

- Spelavgift senior 400 kr 

- Spelavgift junior 350 kr 

- Spelavgift nybörjare 300 kr 

- Passiv medlem (ej spelande) 300 kr 

 

§15.   Curlinghall 

Senaste förslag till placering av Curlinghall presenterades.  

 

 § 16.    Övriga frågor 

 Istider. 

Följande istider föreligger: 

- Måndagar kl 09.00-11.00 . Startdag  måndagen 2019.09.16 

- Torsdagar kl 17.30-19.30. Startdag ej bestämd 

- Lördagar   kl 08.00-10.00.  Startdag ej bestämd 

- Söndagar  kl 17.30-19.30 . Startdag ej bestämd 

Samtliga tider i Arenan. 

Landskamp. 

Planerad landskamp i samband med Alliansloppet blir ej av då Lag Edin är upptagen av en 

annan internationell turnering. 

 

 Curlingstenarnas placering. 

Håkan Larsson kontaktar Fritidsnämnden om curlingstenarna kan placeras inne i Arenan.  

 

 § 17.    Prisutdelning för säsongens tävlingar 

Prisutdelning förrättades av ordförande för Måndagscurling, Klubbmästerskap figurspel lag, 

Klubbmästerskap samt Söndagsligan. 

 



 §15.    Mötet avslutas 

Ordförande avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Jan Ohlsson    Tomas Borgvall 

 

 

 

 

    Håkan Larsson 

 

 

 

 

 

 


