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Protokoll fört vid Årsmöte i Grums Slalomklubb 
 
Datum & tid 
2017-11-28 Kl. 19.00 
Plats 
Klubbstugan, Ålviken 
 
§1 Årsmötets öppnande 
Ordföranden Fredrik Lindén hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängden fastställdes (bifogas) 
 
§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

• Fredrik Lindén valdes som ordförande för årsmötet. 

• Jesper Österberg valdes som sekreterare för årsmötet. 
 
§4 Val av justeringsmän 

Anders Karlsson och Pelle Strömberg valdes att justera protokollet. 
 
§5 Val av rösträknare 

Anders Karlsson valdes till rösträknare 
 

§6 Mötets behöriga utlysande 
Mötet har utlysts enligt stadgarna. 
 
§7 Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Lucas Edling föredrog verksamhetsberättelsen 

 
§9 Ekonomi och revisionsberättelse 
Det ekonomiska resultatet för säsongen 2016/2017 presenterades för årsmötet. 
Revisionsberättelsen lästes upp 
 
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§11 Fastställande av medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna kvarstår vilket innebär: 

• Familjemedlemskap 700 kr/säsong 

• Enskild medlem: 350 kr/säsong 

• Stödmedlem: 150 kr/säsong 
 
§12 Styrelsens verksamhetsmål 
Lucas Edling föredrog verksamhetsmålen inför kommande säsong 
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§13 Behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår 
Medlemmarna vill att resultatet för 2016/2017 skall återinvesteras i verksamheten och blir 
således del av det egna kapitalet. 
 
§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Information lämnades till årsstämman om kommande säsong och de investeringar som 
styrelsen har beslutat att genomföra. 
Inga motioner har inkommit 
 
§15 Val av styrelsemedlemmar 
I tur att avgå är Fredrik Lindén, Pelle Strömberg, Kicki Axelsson, Anna Forkén, Robin 
Johansson samt Magnus Johannesson som har bett om utträde ur styrelsen. 
 

• Lucas Edling valdes till föreningens ordförande på två år 

• Robin Johansson valdes till ordinarie styrelseledamot på två år. 

• Magnus Johannesson beviljades utträde ur styrelsen 

• Tomas Sandström valdes att ersätta Magnus Johannesson som ordinarie 
styrelseledamot på ett år. 

• Anders Elfström valdes till ordinarie styrelseledamot på två år. 

• Jenny Anderberg valdes till ordinarie styrelseledamot på två år. 
Thomas Sandström valdes till suppleant på ett år 

• Jimmy Hermansson valdes till suppleant på ett år 
Till valberedningens ordförande valdes Anders Karlsson 

 
§16 Val av revisor 
Fredrik Lindén valdes till föreningens revisor. 
 
§17 Övriga frågor 
Diskussioner angående skidskolan 2017/2018, vem skall vara ansvarig för skidskolan. 
Anders Karlsson anmäler sig som ansvarig för skidskolan. Jesper Österberg tar det 
administrativa arbetet. 
 
Diskussion med kommun eller markägare gällande vägen till klubben, kan vi använda 
Brånevägen istället under pågående byggnation av den nya fabriken, snöröjs denna väg 
exempelvis. 
 
Bättre på att söka bidrag till klubben, vi bör ha en som ansvarar för detta. 
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§18 Avslutande av Årsmöte 
Ordförande Fredrik Lindén tackade alla deltagare för visat intresse och avslutade årsmötet. 
 
 
 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
Jesper Österberg  Fredrik Lindén 
   
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Anders Karlsson  Pelle Strömberg 
 


