
 

 

Årsmöte Kils Slalomklubb  

Lördagen den 26/9 - 2015  

1. Mötet öppnas 

Ordförande Jörgen Tränk hälsade alla medlemmar på årsmötet välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd 

12 medlemmar deltog på årsmötet. 

3. Årsmötets behöriga utlysande 

Kallelse till årsmötet finns på föreningens hemsida, facebook och har skickats med e-post till 

klubbens alla medlemmar. Mötet finner att årsmötet är behörigt utlyst.  

4. Fastställande av dagordning för mötet 

Mötet fastställer att dagordningen är godkänd.  

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare 

Till mötets ordförande väljs   Jörgen Tränk 

Till mötets sekreterare väljs   Jonas Gate 

Till justerare av årsmötesprotokoll väljs  Hans Olsson och Ulf Lidberg  

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 

Kortfattad version av årsredovisningen.  

Ordförande Jörgen Tränk redovisar styrelsens verksamhetsberättelse.  

Föreningen har haft 625 betalande medlemmar.  

Skidskolan hade 45 aktiva tränare och 253 anmälda deltagare fördelade på: 

Barnskidskolan 185 anmälda 

Vuxenskidskolan 41 anmälda 

Snowboard  21 anmälda 

Open Park  6 anmälda.  

Träningsverksamheten hade ca 100 aktiva fördelade på fem åldersgrupper (u8, u10, u12, u14 och 

u16).  



Föreningen har anordnat två tävlingar under säsongen,  LVC och Frykstahelgen. Övriga evenemang 

som genomförts är bland annat Klubbmästerskap, Kils Levande julkalender och företagskväll. Vi har 

även haft rekordmånga bokningar för friluftsdagar.  

Förutom ett större lifthaveri, som gjorde att vår verksamhet fick skjutas på en vecka så har 

anläggningen fungerat felfritt. Vi hade dock en kort säsong pga. mild vinter.  

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.  

7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret föredrogs av klubbens revisor Marie Lönntorp, 

som föreslår att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande säsong 

Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna skall vara oförändrade inför kommande säsong.  

10. Fastställande av liftkortsavgifter för kommande säsong 

Årsmötet beslutar att godkänna höjning av liftkortspriser. Se bilaga 1 för gällande priser.   

11. Fastställande av övriga avgifter 

Förslag finns om att avgiften för de som skall delta i mer än en grupp i skidskolan får en extra avgift 

på 200kronor per extra grupp (istället för fullt pris). Årsmötet beslutar att godkänna förslaget.  

 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Föreningens kassörer presenterar styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 

Årsmötet beslutar att godkänna budgeten.   

13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

14. Val på ett år av klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för kommande 

verksamhetsår; 

Årsmötet beslutar att välja; 

Jörgen Tränk, ordförande   omval, 1 år 

15. Val av styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter  

 

 Marcus Gustafsson, Ledamot   omval, 2 år 

 Patrick Hämquist, Ledamot   omval, 2 år 

 Jon Skoglund, Ledamot   nyval, 2 år 



 Martin Skager, Ledamot   nyval, 2 år 

 Stefan Lundqvist, Suppleant   omval, ny position, 1 år 

 Johanna Dahlén Darle, Suppleant  nyval,  1 år 

Från föregående år kvarstår som styrelseledamöter ytterligare ett år; 

Jonas Gate, Ledamot     

Nicklas Åslund, Ledamot    

Maria Broo, Ledamot    

 Jan Sandström, Ledamot    

16. Val av revisorer 

Årsmötet beslutar att välja;  

Till revisor på 1 år, Marie Lönntorp (omval)  
Till revisorssuppleant på 1 år, Pia Särnehed (omval) 

17. Val av valberedning 

Årsmötet föreslår att sittande valberedning får förnyat förtroende. Till valberedning väljs således; 

Mats Olsson, Ulrika Åslund och Mattias Aronsson.  

18. Val av firmatecknare 

Till att utgöra klubbens firmatecknare beslutades två i förening ordförande och kassör. Att teckna i 
bank och postgiroärenden två kassörer, var för sig. 

19. Motioner 

Inga motioner finns att behandla.  

20. Styrelsens förslag 

 Styrelsens förslag gällande avgifter.  

Kortfattad summering av förslag: 

Styrelsen föreslår att de enda avgifterna som beslutas på årsmötet är medlemsavgifter. Styrelsen vill 

därför ändra i stadgarna så styrelsen får mandat att besluta om ändringar av avgifter för t.ex. liftkort, 

skidskola etc.  

Årsmötet godkänner styrelsens förslag.  

 

 

 



Styrelsens förslag gällande verksamhetsår.  

Kortfattad summering av förslag 

Styrelsen föreslår att betalning för medlemsavgifter skall vara gjord senast 31/10. Detta för att 

medlemsavgifter skall vara betalda innan lägerverksamheten påbörjas. Det innebär att medlem som 

inte betalat medlemsavgift får automatiskt utträde ur föreningen från 31/12 samma kalenderår.  

Årsmötet godkänner styrelsens förslag.  

21. Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades på årsmötet. Styrelsen gav information om kommande plane r för 

anläggningen och hur vi söker samarbete med andra föreningar och Kils Kommun i frågan kring 

utveckling av Frykstaområdet.  

22. Mötet avslutas 

Ordförande Jörgen Tränk avslutar mötet och tackar avgående styrelsemedlemmar.  

Årsmötessekreterare 

Jonas Gate 

 

 

_____________________________ 

Justerare 

Hans Olsson     Ulf Lidberg  

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1. Avgifter 

Medlemsavgifter 

Vuxen (21år-) 250 kr 
Barn/ungdom (-20år) 200 kr 

Familj 500 kr 
Vuxen är den som fyller 21 under 2013.  

Medlemskap är ett krav för att delta i klubbens aktiviteter såsom träning och skidskola  

Liftkortspriser 

Dag vuxen (16år-) 140 kr 

Dag ungdom (7-16år) 120 kr 
3-timmar vuxen 120 kr 

3-timmar ungdom 100 kr 
Säsong vuxen 1400 kr 

Säsong ungdom 1100 kr 
Säsong vuxen medlem 900 kr 

Säsong ungdom medlem 700 kr 
Keycard 50 kr 

Keyticket (engångs) 10 kr 
Barn som under kalenderåret fyller upp till sex år åker gratis i förälders sällskap.  

Barn ska bära godkänd hjälm.  

Alla deltagare i skidskolan ska ha säsongskort. 

Hyra klubbstugan 

Medlemmar 700 kr 
Icke medlemmar 1200 kr 

Föreningar i Kils kommun 700 kr 

 

Träningsavgift 

Deltagare träningsgrupp 300 kr 
 

Hyra Frykstabacken 

Företag/privatpersoner Efter överenskommelse 

Skolor (Kils kommun) 1200 kr 
Skolor (övriga) 2500 kr 

Hyra av utrustning (Kils kommun)  1500 kr 
Hyra av utrustning (övriga) 2000 kr 

 

Skidskola 

Barn 900 kr 

Vuxna 1400 kr 
 


