
 

Årsmöte Kils Slalomklubb 

Lördagen den 29/9 – 2019 

1. Mötet öppnas 

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

2. Fastställande av röstlängd 

Tjugo (20) röstberättigade medlemmar 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 

Kils Salomklubbs ordförande Jörgen Tränk presenterar dagordning för årsmötet 2019.  

- Mötet fastställer att dagordningen är godkänd med tillägg om ”hantering av lift vid friluftsdagar” 

under punkten övrig. 

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare 

Till mötets ordförande väljs: Per Samuelsson 

Till mötets sekreterare väljs: Jonas Gate 

Till justerare av årsmötesprotokoll väljs: Jennie Skogman och Tommy Aronsson  

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 

Kils Slalomklubbs ordförande Jörgen Tränk redovisar styrelsens verksamhetsberättelse och mötet 

beslutar att lägga det till handlingarna. 

Kils Slalomklubbs kassör, Nicklas Åslund, redovisar föreningens ekonomiska resultatrapport, samt 

balansrapport. Mötet beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 

7. Revisionsberättelse 

Klubbens revisor Marie Lönntorp har till styrelsen lämnat in revisionsberättelsen för det gångna året. 

Dokumentet läses upp av Jonas Gate. I dokumentet föreslår Marie Lönntorp att styrelsen skall ges 



ansvarsfrihet.  För att ta del av den separata revisionsberättelsen gällande projekt ”Fryksta 

Snöeldorado” kontaktar man föreningens kassörer.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande säsong samt information om avgifter.  

Inga justeringar av medlemsavgifter är föreslagna. Övriga avgifter har styrelsen tidigare fattat beslut 

om och bifogas som bilaga till protokollet (bilaga 1). Årsmötet har som förslag att avgiften för 

träningsgrupp skall förändras så att ett säsongskort ingår i avgiften. 

- Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna skall vara oförändrade inför kommande säsong men med 

tillägg att avgiften för träningsgrupp förändras så att ett årskort ingår i avgiften.  

10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 

Föreningens kassör Nicklas Åslund presenterar styrelsens förslag till budget för kommande 

verksamhetsår.  

- Årsmötet beslutar att godkänna budgetförslaget. 

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Jörgen Tränk presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

- Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan med följande tillägg; 

Kils Slalomklubb avser att ha en backhoppningssektion i föreningen.  

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

verksamhetsår; 

Mötet beslutar att välja; 

Jörgen Tränk, ordförande omval, 1 år 

13. Val av styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter  

Valberedningens representant Mattias Aronsson presenterar valberedningens förslag till ledamöter 

samt suppleanter kommande mandatperiod.  

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

14. Val av revisorer 

Mötet beslutar att välja;  

Till revisor på 1 år, Marie Lönntorp (omval)  

Till revisorssuppleant på 1 år, Pia Särnehed (omval) 



 

 

15. Val av valberedning 

Mötet beslutar att välja; 

Mattias Aronsson till valberedningens ordförande samt sammankallande. Inga övriga förändringar i 

valberedningen. I valberedningen sitter Mattias Aronsson, Mats Olsson, Mica Lindfors samt Helen 

Järpegård.  

16. Val av firmatecknare 

Till att utgöra klubbens firmatecknare beslutades två i förening ordförande och kassör. Att teckna i 

bank och postgiroärenden; tre kassörer, var för sig.  

17. Motioner 

Inga motioner finns at behandla.  

18. Styrelsens förslag   

Styrelsens förslag från årsmötet 2018 kvarstår i att klubbens nuvarande stadgar skall uppdateras 

enligt Riksidrottsförbundets senaste stadgemall. 

Årsmötet anser att stadgarna skall uppdateras under 2019/2020 och att den kommande styrelsen 

verkar för att stadgemallen uppdateras. 

19. Information från styrelsen. 

- Slutförande av Projekt Fryksta Snöeldorado 

Föreningens representant i projektet redovisar avslutandet av projektet. Föreningen har förbundit 

med bidragsgivarna sig att under en 10-årsperiod fortsatt jobba med de områden som legat till grund 

för bidrag. Bland annat gäller det skicross och längdspår.  

- Investering av ny fläktkanon 

Kils Slalomklubb har köpt in en ny fläktkanon av märket TF10. Denna är sedan tidigare demokörd, 

men i nyskick. Inköpet gör att föreningen förhoppningsvis kan starta snöläggning tidigare på 

säsongen. 

Utanför projektets ram och föreningens ekonomi har även Kils Kommun köpt in en fläktkanon av 

märket TF10 som föreningen får använda för att förstärka konstsnöspåren på Frykstahöjden.  

- Redovisning från arbetsgrupperna 

Under verksamhetsåret har två arbetsgrupper utformats som jobbat med anläggningsfrågan och 

bemanningsfrågan. Representanter från arbetsgrupperna redovisar kortfattat hur diskussionerna har 

förflutit.  



Bland annat syns behovet att utvecklingen inte stannar när projektet är avslutat utan att föreningen 

fortsätter driva framåt när det bland annat gäller utbildning, friluftsdagar, event, sponsorer, 

bemanning, uthyrning samt all vår förekommande verksamhet.  

- Ny pistmaskin 

Föreningen har köpt in en ny pistmaskin som kommer underlätta för pistmaskinsförarna när det 

gäller bygge av skicross, park och backhoppning. Pistmaskinen är mer effektiv och sparar diesel och 

körtimmar.  

- 50-årsjubileum. Tommy Aronsson ansvarig.  

Under verksamhetsåret 2020 firar Kils Slalomklubb 50-årsjubilieum och till firandet har styrelsen gett 

Tommy Aronsson i mandat att utforma en plan för festligheterna.  

20. Övriga frågor 

Information om liftvett vid friluftsdagar. 

Under vintern 2019 skedde det incidenter vid friluftsdagar som gjorde att vajern hoppade av på den nya 

liften. Årsmötet menar att informationen ut till de skolor som hyr backen för friluftsdag måste bli 

tydligare. Årsmötet diskuterade även om skolorna kan bli ersättningsskyldiga vid eventuella driftstopp 

då vi behöver få ut personal för att reparera liften om vajern hoppat av. 

21. Mötet avslutas 

Ordförande Jörgen Tränk avslutar årsmötet. 

Årsmötesordförande Årsmötessekreterare 

Per Samuelsson Jonas Gate 

_____________________________ 

Justerare 

______________________________ 

Tommy Aronsson Jennie Skogman 

_____________________________ _____________________________ 

 

 

 



   2018-2019  2019-2020  

Dag vuxen (16 år-)   150  150  

Dag ungdom (7-16 år)   130  130  

3-timmar vuxen   130  130  

3-timmar ungdom   110  110  

Säsong vuxen   1500  1500  

Säsong ungdom   1200  1200  

Säsong vuxen medlem   1000  1000  

Säsong ungdom medlem   750  750  

Keycard   60  60  

Barn 0 - 6 år med godkänd hjälm åker gratis i förälders sällskap. 
Samtliga åkare skall ha Keycard eller Keyticket.  
  

Liftkortsavgifter gästträning Karlstad SLK, Grums SLK, Deje AK  

  2018-2019  2019-2020  

Förköp säsong vuxen  ---  1000  

Förköp säsong ungdom  ---  750  

Torsdag kväll keyticket  100  100  

Säsongskort erbjuds endast till tränande barn/ungdom och tränare. Säsongskorten säljs 

endast som förköp under begränsad tid och respektive klubb skall inkomma med samlad 

beställning.  
  

Medlemsavgift  

  2018-2019  2019-2020  

Vuxen (21år-)  250  250  

Barn/ungdom (-20år)  200  200  

Familj  500  500  

Vuxen är den som fyller 21 under 2016.  
Medlemskap är ett krav för att delta i klubbens aktiviteter såsom träning och skidskola.  
    

Träningsavgift  

  2018-2019  2019-2020  

U8-U10, Teknikgrupp  400  400  

U12  600  600  

U14 och äldre  800  800  

  

Skidskola  

  2018-2019  2019-2020  

Barn, inkl säsongskort och 

keycard  

950  1100  

Vuxna, inkl säsongskort och 

keycard  

1500  1650  

Sportlov inkl. liftkort  500  500  

Medlemsavgift tillkommer för skidskolan.   
  



Hyra Frykstabacken  

  2018-2019  2019-2020  

Företag/privatpersoner  Efter överenskommelse  Efter överenskommelse  

Skolor (Kils kommun)  1500  2000  

Skolor (övriga)  3000  3500  

Hyra av utrustn, Kils komm.  1500  1500  

Hyra av utrustn. Övriga  2000  2000  

  

Skiduthyrning  

  2018-2019  2019-2020  

Pjäxor, skidor, hjälm, stavar  100  150  

Enbart skidor och stavar  50  100  

Enbart pjäxor  50  100  

  

Hyra av klubbstugan  

  2018-2019  2019-2020  

Medlemmar  1000  1000  

Icke medlemmar  1500  1500  

Föreningar i Kils kommun  1000  1000  

Uthyrning projektor  150  150  

Hyran gäller per dygn från 12:00 till 12:00 dagen efter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
 

  

Post    Namn  Status  Notering  

Ordförande  Jörgen Tränk  Omval 1 år    

        

Ledamot 2 år  Martin Skager  Omval 2 år  V. ordförande  

Ledamot 2 år  Jon Skoglund  Omval 2 år    

Ledamot 2 år  Rafael Grzegorek  Omval 2 år    

Ledamot 2 år  Mattias Lundström  Nyval 2 år (fd supp)  Sekreterare  

Ledamot 2 år  Jennie Skogman  Nyval 2 år  Sekreterare  

        

Ledamot 2 år  Jan Sandström  Sitter kvar 1 år  V. ordförande  

Ledamot 2 år  Maria Broo  Sitter kvar 1 år  Kassör  

Ledamot 2 år  Robin Lindfors  Sitter kvar 1 år  Kassör  

Ledamot 2 år  Pontus Mörth  Sitter kvar 1 år    

        

Suppleant  Ulrika Hiller  Omval 1 år    

Suppleant  Daniel Randwir  Nyval 1 år    

        

Revisor  Marie Lönntorp  Omval 1 år    

Revisorsuppleant  Pia Särnehed  Omval 1 år    

  

 


