
Årsmöte Kils Slalomklubb 

Torsdagen den 30/9 – 2017

1. Mötet öppnas

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd

15 medlemmar med rösträtt deltar 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 Jon Skoglund och Ulrika Åslund

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret

Ordförande Jörgen Tränk redovisar styrelsens verksamhetsberättelse och mötet beslutar 
att lägga det till handlingarna med reservation för följande tillägg i verksamhetsberättelsen;

• Information om vuxenskidskolans verksamhet.

• Information om kafeterians verksamhet.  

Föreningens kassör, Nicklas Åslund, redovisar föreningens ekonomiska resultatrapport 
och mötet beslutar att lägga det 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

Mötet beslutar att medlemsavgifterna skall vara oförändrade inför kommande säsong. 



10. Fastställande av liftkortsavgifter för kommande säsong

Liftkortspriserna är oförändrade kommande säsong. Se bilaga 1. 

11. Fastställande av övriga avgifter

Samtliga övriga avgifter är oförändrade. 

12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Föreningens kassörer presenterar styrelsens förslag till budget för 
kommande verksamhetsår. Mötet beslutar att godkänna budgeten.  

13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Jörgen Tränk presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

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

Mötet beslutar att välja;

Jörgen Tränk, ordförande omval, 1 år

15. Val av styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter 

Valberedningens representant Mattias Aronsson presenterar förslag till ledamöter samt 
suppleanter kommande verksamhetsår. Mötet beslutar att gå på valberedningens förslag. 

Se bilaga 2.

16. Val av revisorer

Mötet beslutar att välja; 

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

17. Val av valberedning

Mötet beslutar att Mattias Aronsson samt Mats Olsson skall sitta kvar i valberedningen. 
En plats är vakant. Årsmötet ger styrelsen mandat till att tillsätta den vakanta platsen. 
Valberedningens önskan är att ledamoten kommer från skidskolans verksamhet.  

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. Ingen förändring! 

19. Motioner

Inga motioner finns att behandla. 



20. Styrelsens förslag

Skidskola under sportlovet.

Styrelsen har som förslag att föreningen skall bedriva skidskola under sportlovet. 
Syftet med skidskolan är att ge de barn/ungdomar som av olika anledningar inte har 
möjlighet att resa en sportlovsaktivitet, samt dra fler besökare till anläggningen. Se bilaga 3. 

Årsmötet beslutar att gå på styrelsens förslag, med tillägg att ansvarig för skidskolan får 
tillsammans med styrelsen, utforma skidskolans storlek och kostnad efter behov. 

Diskussion kring anläggningsgruppens arbete med utveckling av Frykstaområdet.

Årsmötet tar del av anläggningsgruppens arbete, projekt ”Snöeldorado” som presenterades 
på tidigare årsmöte. Årsmötet får också information om status kring bidragsansökningar. 

Mötets mening är att en medlemspresentation av projektet ”Snöeldorado” skall finnas 
tillgänglig för klubbens medlemmar. 

21. Övriga frågor

Kafeteriansvarig 

Vakant 

Tävlingsansvarig

Vid tidigare tränarmöte har frågan lyfts och en tillfällig lösning finns. 

22. Mötet avslutas

Ordförande Jörgen Tränk avslutar mötet och tackar avgående styrelsemedlemmar. 

Årsmötesordförande Årsmötessekreterare

Jörgen Tränk Jonas Gate

_____________________________ ______________________________

Justerare

Ulrika Åslund Jon Skoglund

_____________________________ _____________________________



Bilaga 1. Avgifter

Medlemsavgifter

Vuxen (21år-) 250 kr
Barn/ungdom (-20år) 200 kr
Familj 500 kr

Vuxen är den som fyller 21 under 2018. 
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 400 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
Skidskola sportlov inkl. liftkort 500 kr 



Bilaga 2.

Ledamot Rafael Grzegorek Nyval 2 år

Ledamot Tommy Aronsson Nyval 2 år

Ledamot Jon Skoglund Omval 2 år

Ledamot Martin Skager Omval 2 år

Ledamot Jan Sandström Sitter kvar 1 år (2)

Ledamot Jonas Gate Sitter kvar 1 år (2)

Ledamot Maria Broo Sitter kvar 1 år (2)

Ledamot Niklas Åslund Omval 1 år (2)

Suppleant Lili-Ann Sandberg Nyval 1 år

Suppleant Pontus Mörth Nyval 1 år 



Bilaga 3

Styrelsens förslag 2017 Styrelsen för Kils Slalomklubb föreslår att vi under kommande 
säsong erbjuder skidskola under sportlovet. 

Syftet är att dra besökare till anläggningen under sportlovet samt att ge de barn/ungdomar 
som inte har möjlighet att resa en möjlighet till sportlovsaktivitet. 

Vi föreslår att klubben erbjuder en intensiv skidskola under sportlovet (v.9) med följande 
upplägg: - Fyra lektionstillfällen - 2 timmar per lektion - 

Pris 500 SEK, medlemsavgift tillkommer


