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Årsmötesprotokoll Kils SLK 2022-09-29 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Johan Andersson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd  

Arton (18) 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 Johan Andersson presenterar dagordningen.  

Årsmötet fastställer att dagordningen är godkänd. 

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare  

Årsmötet valde Johan Andersson till mötesordförande och Jörgen Tränk till 
mötessekreterare samt Ulf Lidberg och Mattias Aronsson till justerare. 

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 

Ordförande Johan Andersson föredrar verksamhetsberättelsen samt resultat- 
och balansrapporterna. 

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och rapporterna till 
handlingarna. 

7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen presenterades av Johan Andersson. 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. 
 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter. Styrelsen informerade att 
beslut tagits om höjning av priser på liftkort och skiduthyrning samt höjning för 
hyra av backen till skolor (ej för skolor i Kils kommun) baserat på höjda 
driftkostnader och utgifter för inhyrd personal. Dessutom införs ett enhetspris 
på deltagande i träningsgrupp. Nya priser/avgifter finns i bilaga 1. 
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Årsmötet beslutade att inte förändra medlemsavgifterna. 

Årsmötet diskuterade de höjda priserna där åsikter fanns att behålla de lägre 
priserna på liftkort och skiduthyrning för att locka flera åkare. Dessutom 
diskuterades möjligheten att erbjuda skolor i Kils kommun att hyra backen till 
reducerat pris. 
 
Årsmötet uppdrog till styrelsen att överväga eventuell justering av priserna på 
liftkort och skiduthyrning. 

10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår  

Johan Andersson, ordförande presenterar styrelsens förslag till budget inför 
kommande verksamhetsår. 

Årsmötet beslutar att godkänna budgetförslaget med följande kommentarer: 
- Se över ev. investering i nya medbringare till gamla liften 
- Överväga utökad budget för annonsering och marknadsföring. 

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  

Ordförande Johan Andersson presenterar styrelsens förslag till 
verksamhetsplan. 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.   

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

Årsmötet beslutar att enligt valberedningens förslag välja: 

Ordförande 1år  Jonas Ohlsson  

13. Val av övriga styrelsemedlemmar samt styrelsesuppleanter  

Mattias Lundström representerade valberedningen och presenterade deras 
förslag.  

Årsmötet beslutar att följa valberedningen förslag, med tillägg av en ledamot 
och en suppleant för att uppfylla stadgarna, enligt nedan: 

Post  Namn Status Period 

Ledamot Johan Andersson Nyval 2 år 

Ledamot Anna-Karin Vybiral Nyval 2 år 

Ledamot Freddy Oblack Nyval 2 år 

Ledamot Pontus Mörth Omval 2 år 

Ledamot Cornelia Sandström Nyval 1 år 

Ledamot Rafael Grzegorek Sitter kvar 1 år 2 år 

Suppleant Jörgen Tränk Nyval 1 år 

Suppleant Anders Sohlberg Nyval 1 år 
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14. Val av revisorer  

Valberedningen har ej lyckats hitta revisorskandidater. 

Årsmötet beslutar att valberedningen får i uppdrag att snarast hitta lämpliga 
kandidater och uppdrar till styrelsen att kalla till extra årsmöte för att 
genomföra val av revisorer. 

15. Val av valberedning 

Årsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av följande delegater: 
- En delegat från respektive träningsgrupp (5st totalt) 
- Två (2) delegater från skidskolan 
- En (1) delegat från parkgruppen 
- Mattias Aronsson stöttar den nya valberedningen att komma i gång med 
arbetet. 

Valberedningens konstituerande möte skall avhållas senast 31 oktober 2022. 

16. Val av firmatecknare  

Enligt stadgarna §6 tecknas föreningens firma av styrelsen gemensamt. 
Årsmötet beslutar att två (2) firmatecknare inom styrelsen skall väljas vid det 
konstituerande styrelsemötet eftersom detta är ett krav från bank och 
myndigheter. 

17. Motioner  

Inga motioner inkomna. 

18. Styrelsens förslag 

Inga förslag presenterades av styrelsen.  

19. Information från styrelsen 

Styrelsen avser att ansöka om energieffektiviseringsbidrag från RF för att byta 
till LED belysning i backen samt till ny kompressor för snösystemet. 

Styrelsen undersöker möjligheten att kunna säsongsanställa lämplig person 
med lönebidrag via arbetsförmedlingen. Avsikten är att denna person skall 
agera vaktmästare i anläggningen samt kunna bemanna lift och sköta 
friluftsdagar. 

20. Övriga frågor  

a, Informationsspridning 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över informationskanalerna och 
förbättra kommunikationen till medlemmarna. 

b, Snösystemet 
Diskussion om möjligheten att förändra snösystemet att enbart bestå av 
automatiska fläktkanoner (typ TechnoAlpin TF10) eftersom dessa är mycket 
enklare att hantera jmf med lansar.  
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Styrelsen meddelar att det saknas både tekniska möjligheter och finansiering 
för att kunna genomföra en sådan förändring i närtid. 

c, Införande av ersättning till ordförande, kassör och sekreterare 
Förslag lyftes om att införa ersättning till de personer som axlar ordförande, 
kassör och sekreterare rollerna i styrelsen. Detta skulle kunna underlätta 
rekrytering till styrelsen framöver.  
Årsmötet uppdrar till styrelsen att arbeta fram ett förslag till ersättning att 
presenteras på kommande årsmöte. 

21. Mötet avslutas  

Ordförande Johan Andersson avslutar mötet 

 

 

 

__________________________  ____________________________ 
Årsmötesordförande    Årsmötessekreterare 
Johan Andersson     Jörgen Tränk 
 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Justerare      Justerare 
Ulf Lidberg       Mattias Aronsson 
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Bilaga 1 
 

Avgifter för säsongen 2022-2023 Kils SLK 
 
Liftkortavgifter 
 2021–2022 2022–2023 

Dag vuxen (16 år-) 160 190 

Dag ungdom (7-16 år) 140 160 

3-timmar vuxen 140 160 

3-timmar ungdom 120 140 

Säsong vuxen 1600 1900 

Säsong ungdom 1300 1500 

Säsong vuxen medlem 1100 1100 

Säsong ungdom medlem 800 800 

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 
 2021–2022 2022–2023 

Förköp säsong vuxen 1100 1100 

Förköp säsong ungdom 800 800 

Torsdag kväll keyticket 110 120 

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 
 2021–2022 2022–2023 

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 
 2021–2022 2022–2023 

Samtliga grupper, inkl. 
säsongskort och keycard 

400/600/800 1150 

Klubbens FIS-åkare behöver ej erlägga träningsavgift. 
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Skidskola 
 2021–2022 2022–2023 

Barn, inkl säsongskort och 
keycard, 2 arbetspass 

1150 1150 

Barn, inkl säsongskort och 
keycard, inga arbetspass. 

2000 2500 

Vuxna, inkl säsongskort och 
keycard, 2 arbetspass 

1650 1500 

Vuxna, inkl säsongskort och 
keycard, inga arbetspass 

---- 2500 

Sportlov inkl. veckoliftkort 550 550 

Medlemsavgift tillkommer för skidskolan. 
 

Hyra Frykstabacken 

 2021–2022 2022–2023 

Företag/privatpersoner Efter överenskommelse Efter överenskommelse 

Skolor (Kils kommun) 2500 2500 

Skolor (övriga) 4000 4500 

Hyra av utrustn, Kils komm. 1500 1500 

Hyra av utrustn. Övriga 2000 2500 

 
Skiduthyrning 
 2021–2022 2022–2023 

Pjäxor, skidor, hjälm, stavar 150 200 

Enbart skidor och stavar 100 150 

Enbart pjäxor 100 150 

 
Hyra av klubbstugan 
 2021–2022 2022–2023 

Medlemmar 1000 1000 

Icke medlemmar 2000 2000 

Föreningar i Kils kommun 1000 1000 

Uthyrning projektor 150 150 

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