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Årsmötesprotokoll Kils SLK 2020-09-26 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Jörgen Tränk hälsar Välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd  

Elva (11) röstberättigade medlemmar deltar på årsmötet 

3. Årsmötets behöriga utlysande  

Kallelse till årsmötet har utlysts via mail, hemsida och facebook. 

Mötet finner att årsmötet är behörigt utlyst. 

4. Fastställande av dagordning för mötet  

Ordförande Jörgen Tränk presenterar dagordningen.  

Årsmötet fastställer att dagordningen är godkänd med tillägg om ”tillsättande 
av kommittéer” under punkten övrigt. 

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare  

Årsmötet valde Jörgen Tränk till mötesordförande och Jennie Skogman till 
mötessekreterare samt Maria Broo och Robin Lindfors till justerare. 

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 

Ordförande Jörgen Tränk presenterar verksamhetsberättelsen som börjar med 
ett haveri i snöläggningssystemet som medför att ingen snö kunde produceras 
som ledde till att anläggningen inte kunde öppnas pga snöbrist. Intensiv 
skidskolan förlades till Dömlebacken och likaså träningsgrupperna. Klubben 
satsade på utbildning Slao1 och Satu under säsongen. Hans Röjders 
anställning gick ut i maj och styrelsen har beslutat att ta in arbetskraft genom 
Kilskommun Projektilen inför kommande säsong.  

Klubbens kassör Maria Broo presenterade resultat- och balansrapporterna. 

Minnensfonden för Linnea, där ligger 6000 kr. Nya styrelsen får ta beslut om 
vart de pengarna skall gå till.  Mötet beslutade att lägga till ytterligare 6000 kr 
från Klubben. 

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och rapporterna till 
handlingarna. 

7. Revisionsberättelse  
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Revisionsberättelsen presenterades av Jörgen Tränk. Klubbens revisor Marie 
Lönntorp hade skickat in den i förväg till styrelsen. I dokumentet föreslår Marie 
Lönntorp att styrelsen skall ges ansvarsfrihet. 

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 
nya priser/avgifter. 

Årsmötet beslutade att inte förändra medlemsavgifterna. Inga kommande 
justeringar av avgifter förutom att klubbens FIS-åkare inte behöver erlägga 
träningsavgift. Nya styrelsen skall ta upp frågan om högre avgift för liftkort av 
icke medlemmar från andra klubbar. 

10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår  

Jörgen Tränk, ordförande tillsammans med Maria Broo, kassör presenterar 
förslag till budget inför kommande år. 

Årsmötet beslutar att godkänna budgetförslaget. 

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  

Ordförande Jörgen Tränk presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.   

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

Mötet beslutar att välja: 

Jörgen Tränk, Ordförande  Omval 1år.  

13. Val av övriga styrelsemedlemmar samt styrelsesuppleanter  

Helen Järpegård representerade valberedningen och presenterade deras 
förslag: Se bilaga 1.  

Årsmötet beslutar att gå på valberedningens förslag. 

14. Val av revisorer  

Årsmötet beslutar att välja: 

Till revisor på 1 år: Marie Lönntorp 

Till revisorssuppleant på 1 år: Pia Särnehed 

15. Val av valberedning 

Årsmötet beslutar att välja:  

Till valberedningens ordförande och sammankallande: Mattias Aronsson 

Till valberednings delegater: Helen Järpegård och Mica Lindfors 

16. Val av firmatecknare  
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Till att utgöra klubbens firmatecknare beslutades två i föreningen, ordförande 
och kassör. Att teckna i bank och bankgiroärenden; två kassörer var för sig.  

17. Motioner  

Inga motioner inkomna. 

18. Styrelsens förslag 

Uppdatering av klubbens stadgar då detta är kvar från föregående år.  

Årsmötet beslutar att stadgarna skall uppdateras i enlighet med styrelsens 
förslag.  

19. Information från styrelsen 

Ny pistmaskin fungerar bra. Big Jump högen har schaktats ut och en mindre 
hoppbacke har anlagts. Klubben har sökt dispens för pistmaskin mm hos 
kommunen pga nya regler för vattenskyddsområdet där frykstabacken är 
belägen. 

20. Övriga frågor  

a, Kommittéer  

Årsmötet föreslår att styrelsen behöver tillsätta kommitteer för ex snöläggning, 
cafeteria osv.   

b, Utbildning i LOK-stöd 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en mall för hur man ansöker om 
Lok-stöd.  

21. Mötet avslutas  

Ordförande Jörgen Tränk avslutar mötet 
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Bilaga 1 
 
Valberedningens förslag Kils SLK 2020 
 
 

Post  Namn Status Period 

Ordförande Jörgen Tränk Omval 1 år 

    

Ledamot 2 år Martin Skager Sitter kvar 1 år 2 år 

Ledamot 2 år Jon Skoglund Sitter kvar 1 år 2 år 

Ledamot 2 år Rafael Grzegorek Sitter kvar 1 år 2 år 

Ledamot 2 år Mattias Lundström Sitter kvar 1 år 2 år 

Ledamot 2 år Jennie Skogman Sitter kvar 1 år 2 år 

Ledamot 2 år Pontus Mörth Omval 2 år 

Ledamot 2 år Anna Lidberg Nyval 2 år 

Ledamot 1 år, kassör Nicklas Åslund Nyval 1 år 

Ledamot 2 år, kassör Vakant   

    

Suppleant Erica Broström Nyval 1 år 

Suppleant Jan Sandström Nyval 1 år 

Suppleant Ulrika Hiller Omval 1 år 

Suppleant Daniel Randwir Omval 1 år 

    

Revisor Marie Lönntorp Omval 1 år 

Revisorsuppleant Pia Särnehed Omval 1 år 

 
 


