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Årsmötesprotokoll  

 SOK Knallen 2019-03-21 

1. Ordföranden Björn Trollsfjord hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.  

2. Förslag på fastställande av röstlängd för mötet godkändes.  

3. Till mötesordförande valdes Björn Trollsfjord och till mötessekreterare valdes Karina 

Sundberg.  

4. Till protokolljusterare valdes Pär Nyberg. Till rösträknare valdes Pär Nyberg och Åsa 

Gadler 

5. Mötet konstaterades vara utlyst på rätt sätt.  

6. Föredragningslista fastställdes.  

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse gicks igenom. Årsredovisning/årsbokslut gicks igenom 

och godkändes. Se bilaga 1 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 

godkändes. Se bilaga 1.  

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

10. Medlemsavgiften fastställdes för 2020 till 400kronor och för pensionärer från det år man 

fyller 65 år till 200kr. 

11. Verksamhetsplan och budget fastställdes. Budget revideras (posten arvoden, 

förbundsavgifter dubbleras). Se bilaga 1 

Arvode för styrelseledamöter och suppleanter fastställdes till 999 kr/år.  

12. Behandling av motioner och styrelsens förslag. Inga motioner inkomna. Styrelsen har två 

förslag på tillägg i stadgan vilka båda fick bifall:  

• Att ingå medlemskap i Svenska Skidförbundet och Västergötlands Skidförbund med 

avsikten att främja deltagande i ”En Svensk Klassiker”, men övrigt inte bedriva någon 

skidträningsverksamhet.  

• Att medlem vid tävling och uppvisning bär SOK Knallens klubbkläder. 
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13.Val av: 

A. Ordförande på ett år: Björn Trollsfjord. 

B. Styrelseledamöter på två år: Lars Karlsson (omval), Daniel Assarsjö. 

C. Styrelseledamöter på ett år: Michelle Schnellbacher  

D. Suppleanter på ett år: Anne-Marie Saarinen(0mval), Marina Fellman Vikander(omval) 

Susanne Ljunggren  

D. Revisor 2 år: Maria Andersson(omval), revisorsuppleant Göran Magnusson(omval). 

F. Valberedningsledamöter på ett år: Göran Karlsson (omval, sammankallande), Hans 

Boström, Sören Svensson.  

14. Övriga frågor:  

Ordförande Björn Trollsfjord informerade:  

• Klubbrekord läggs numera på hemsidan, medlemmen får själv anmäla sina rekord.  

• Anmälan som funktionär sker numera på hemsidan.  

• Klubben har ett avtal med fotriktigt på tre år (två år kvar). Fotriktigt deklarerat att de 

vill göra ändringar i gällande avtal. Möte kommer att hållas med fotriktigt. Mer 

information kommer. 

• Det har kommit in önskemål om KM i skidor, styrelsen kommer att ta beslut om detta. 

• Premiering av medlemmar presenteras. 

• Kort presentation av resultat från medlemsenkät (kommer att ligga på hemsidan) 

15. Innan mötet avslutades avtackades Karl-Magnus Björklund, Mikael Böhm och Karina 

Sundberg för sitt arbete i styrelsen. Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

 

______________________________                       ________________________ 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

Björn Trollsfjord   Karina Sundberg 

________________________________                             

Protokolljusterare                                                                      

Pär Nyberg                                                        


