
Årsmöte Kils Slalomklubb

Lördagen den 29/9 – 2018

1. Mötet öppnas

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

2. Fastställande av röstlängd

16 medlemmar deltar på årsmötet.

3. Årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet fnns på föreningens hemsida, Facebook och har skickats med e-post till 
klubbens alla medlemmar. 

- Mötet fnner at årsmötet är behörigt utlyst. 

4. Fastställande av dagordning för mötet

- Mötet fastställer at dagordningen är godkänd. 

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare

Till mötets ordförande väljs Jan Sandström  

Till mötets sekreterare väljs Jonas Gate

Till justerare av årsmötesprotokoll väljs Jon Skoglund och Tommy Aronsson 

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret

Ordförande Jörgen Tränk redovisar styrelsens verksamhetsberätelse och mötet beslutar at lägga 
det till handlingarna.

Föreningens kassör, Maria Broo, redovisar föreningens ekonomiska resultatrapport, samt 
balansrapport. Redovisning av ekonomin kring klubbkläder kommer at klargöras vid senare tillfälle 
då alla delar inte var klarlagda till mötet. Mötet beslutar at lägga rapporterna till handlingarna.

7. Revisionsberättelse

Klubbens revisor Marie Lönntorp har skickat in revisionsberätelsen för det gångna året. Dokumentet 
läses upp av Jörgen Tränk.  I dokumentet föreslår Marie Lönntorp at styrelsen skall ges ansvarsfrihet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Årsmötet beslutar at styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 



9. Fastställande av medlemsavgifer för kommande säsong samt informaton om avgifer. 

Inga justeringar av medlemsavgifer är föreslagna. Övriga avgifer har styrelsen tidigare fatat beslut 
om och bifogas som bilaga till protokollet (bilaga 1).  Årsmötet har som förslag at avgifen för 
träningsgrupp skall förändras så at et säsongskort ingår i avgifen.

-  Årsmötet beslutar at medlemsavgiferna skall vara oförändrade inför kommande säsong. Årsmötet
vill ha följande tillägg i protokollet; 

Avgiften för  tr äningsgr upp bör  för ändr as så  at et säsongskor t ingå r  i avgiften. År smötet ger  
kommande styr else i uppdr ag at se över  avgiften. 

10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

Föreningens kassör Maria Broo presenterar styrelsens förslag till budget för kommande 
verksamhetsår. 

- Årsmötet beslutar at godkänna budgeten med följande tillägg i protokollet;

Kommande styr else bör  se över  de kostnader  och avgifter  som ber ör  för eningens bankär enden, 
fr ämst vid kassahanter ing i kiosken. 

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Jörgen Tränk presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

- Mötet beslutar at godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan med följande tillägg i 
protokollet;

Ver ksamhetsplanen bör  för fatas så  at det tydligt fr amgå r  at för eningen under  snöläggning har  et 
när a samar bete med Kils OK. 

12. Val på ett år av klubbens ordförande, tllika styrelsens ordförande, för kommande 
verksamhetsår;

Mötet beslutar at välja;

Jörgen Tränk, ordförande omval, 1 år

13. Val av styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter 

Valberedningens representant Matas Aronsson presenterar förslag till ledamöter samt suppleanter 
kommande verksamhetsår. 

- Mötet beslutar at gå på valberedningens förslag. Se bilaga 2.



14. Val av revisorer

Mötet beslutar at välja; 

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

15. Val av valberedning

Mötet beslutar at Matas Aronsson, ordförande samt sammankallande, samt Mats Olsson skall sita 
kvar i valberedningen. 

Årsmötet gör också två nyval, Mica Lindfors samt Helen Järpegård. Valberedningen under kommande
verksamhetsår består således av fyra deltagare. 

16. Val av frmateeknare

Till at utgöra klubbens frmatecknare beslutades två i förening ordförande och kassör. At teckna i 
bank och postgiroärenden; två kassörer, var för sig. 

17. Motoner

Inga motioner fnns at behandla. 

18. Styrelsens förslag 

1. Stadgeändr ing §23 (kor tatad beskr ivning)

Styrelsen har som förslag at ändra betänketiden inför omval av ledamöter och suppleanter i 
styrelsen från åta veckor till sex veckor. 

- Årsmötet godkänner styrelsens förslag om stadgeändring. 

2. Stadgeändr ing §25 (kor tatad beskr ivning)

Utökande av styrelsens sammansätning till 10 ordinarie ledamöter. 

- Årsmötet godkänner styrelsens förslag om stadgeändring. 

3. Uppdater ing av klubbens stadgar  enligt Riksidr otsför bundets stadgemall (kor tatad beskr ivning)

Styrelsen har som förslag at inför nästa årsmöte uppdatera föreningens stadgar så de följer 
riksidrotsförbundets senaste stadgemall.

- Årsmötet godkänner styrelsens förslag at uppdatera enligt senast gällande stadgemall som RF 
rekommenderar. De nya stadgarna fatas beslut om på årsmötet 2019.



19. Informaton från styrelsen.

Ordförande Jörgen Tränk redogör för följande punkter;

- Uppdater ing av backdispositon.

Styrelsen har som förslag at trädungen som fnns mellan Park och Tävlingsbacke tas bort och rör för 
snöläggning grävs ner i marken. Deta kommer bredda Tävlingsbacken samt ge parken möjlighet at 
få en bra transportsträcka ner till parkområdet. Parkområdet skall vara placerad till vänster om 
tävlingsbacken då den nya lifen tar en del av ytan i Träningsbacken. 

- Uppdater ing av er sätningspolicy.

Styrelsen har klubbat en ny ersätningspolicy. I denna ersätningspolicy har bland annat maxtaket för 
FIS-åkare sänkts samt i policyn framgår tydligt vilka ersätningar som är möjliga at lyfa. 
Ersätningarna betalas ut om föreningen har ekonomiska medel at tillgå. 

- Utör da för bätr ingar  och under hå ll under  2017/18.

Föreningen har, tack vare bidrag från Allmänna Arvsfonden, Leader Närheten och Värmlands 
Idrotsförbund, haf möjlighet at bygga ut snösystemet. Föreningen har köpt in nya lansar samt en 
ny fläktkanon. Kils Kommun har också köpt in en ny fläktkanon för at vi skall säkra en god tillgång av 
snö till konstsnöspår på Höjda. Satsningen gör at vi får mycket god kapacitet i vår snöläggning.

- På gå ende aktviteter 

Under hösten kommer förbätringar ske av el och vatenmatning till konstsnöspåret. 

En ny knapplif är på väg at installeras i Tävlingsbacken. 

Et åkband samt et nyt barnområde kommer at fnnas strax nedanför Treabacken. 

I ravinen planeras at anlägga en skicrossbana. 

- Pistmaskin

Pistmaskinen har behov av en större service som kommer utöras under hösten. 

- Tack tll

Årsmötet skickar et stort tack till projektgruppen som med got resultat drivit projekt ”Fryksta 
Snöeldorado”. Ordförande uppmanar också samtliga medlemmar at under hösten besöka 
Frykstabacken på lördagar för at hjälpa till at färdigställa backen inför säsongsstart. Information om 
samlingstid och plats kommer noteras på hemsida samt Facebook. 

Årsmötet tackar även de bidragsgivare som gjort hela satsningen möjlig. 



20. Övriga frågor

Infor maton om SkiStar  All

Då Kils Slalomklubb förlägger et läger i SkiStars anläggningar har medlemmar i föreningen möjlighet 
at köpa säsongskort i SkiStars anläggningar till rabaterat pris. Information om hur man går till väga 
har skickats ut till samtliga medlemmar. Sista dag för at köpa kortet kommande säsong är 30/9 – 
2018. 

Uppvaktande av jubilar  

Kils Slalomklubbs styrelse uppvaktade Styrbjörn Rollof som nyligen fyllde 70 år. Styrbjörn har varit 
aktiv i föreningen sedan slutet på 70-talet och som tack för allt arbete, både med stora och små, har 
Styrbjörn blivit hedersmedlem och med tillgång till et livslångt säsongskort. 

21. Mötet avslutas

Ordförande Jörgen Tränk avslutar årsmötet.

Årsmötesordförande Årsmötessekreterare

Jan Sandström Jonas Gate

_____________________________ ______________________________

Justerare

Tommy Aronsson Jon Skoglund

_____________________________ _____________________________



Bilaga 1. Avgifer

Medlemsavgifter 

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

Liftkor tspr iser 

Dag vuxen (16år-) 150 kr
Dag ungdom (7-16år) 130 kr
3-timmar vuxen 130 kr
3-timmar ungdom 110 kr
Säsong vuxen 1500 kr
Säsong ungdom 1200 kr
Säsong vuxen medlem 1000 kr
Säsong ungdom medlem 750 kr
Keycard 60 kr

Hyr a klubbstugan

Medlemmar 1000 kr
Icke medlemmar 1500 kr
Föreningar i Kils kommun 1000 kr

Tr äningsavgift

Deltagare träningsgrupp
u8 – u10 - Teknikgrupp 400 kr
u12 600 kr
u14 och äldre 800 kr

Hyr a Fr ykstabacken

Företag/privatpersoner Efer överenskommelse
Skolor (Kils kommun) 1500 kr
Skolor (övriga) 3000 kr
Hyra av utrustning (Kils kommun) 1500 kr
Hyra av utrustning (övriga) 2000 kr

Skidskola

Barn 950 kr
Vuxna 1500 kr
Skidskola sportlov inkl. lifkort 500 kr 



Bilaga 2.

Ledamot 2 år Martin Skager Siter kvar 1 år

Ledamot 2 år Jon Skoglund Siter kvar 1 år

Ledamot 2 år Tommy Aronsson Siter kvar 1 år

Ledamot 2 år Rafael Grzegorek Siter kvar 1 år

Ledamot 2 år Jan Sandström Omval 2 år

Ledamot 2 år Jonas Gate Omval 1 år

Ledamot 2 år Maria Broo Omval 2 år

Ledamot 2 år Nicklas Åslund Omval 1 år

Ledamot 2 år Pontus Mörth Nyval 2 år

Ledamot 2 år Robin Lindfors Nyval 2 år

Suppleant Ulrika Hiller Nyval 1 år

Suppleant Matas Lundström Nyval 1 år


