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Årsmötesprotokoll  

 SOK Knallen 2021-03-25 

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 Anne-Mari 

Saarinen.  

4. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Torbjörn Svensson. 

5. Mötet konstaterades vara utlyst på rätt sätt.  

6. Föredragningslista fastställdes.  

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

och godkändes. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 

godkändes.  

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

10. Medlemsavgiften fastställdes för 2022 till 400 kronor och för pensionärer från det år man 

fyller 65 år till 200kr. 

11. Verksamhetsplan och budget fastställdes.  

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

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

inlämnat några motioner. 



 

2 
 

13. Val av: 

A. Ordförande på ett år: Björn Trollsfjord (omval). 

B. Styrelseledamöter, ett år kvar: Michelle Schnellbacher (ett år kvar). 

C. Styrelseledamöter på två år: Daniel Assasjö (lämnar), Lars Karlsson (omval). 

D. Styrelseledamöter på två år: Lars Karlsson, Susanne Ljunggren (omval) 

E. Styrelseledamot på ett år: Marina Vikander (lämnar i förväg), Torbjörn 

Svensson (omval). 

D. Styrelseledamotsuppleant på ett år: Anne-Mari Saarinen (omval). 

F. Styrelseledamotsuppleanter på ett år: Joel Blom och Ann Hallgren (nyval) 

E. Revisor 2 år: Anne Kyyrönen, revisorssuppleant Eva-Lena Lindqvist. 

Suppleant Göran Magnusson (omval). 

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

Sören Svensson (omval). 

14. Övriga frågor: Inga beslutsfrågor. 

Ordförande Björn Trollsfjord informerade:  

Styrelsen försöker vara lyhörd för synpunkter på träning och tävling från medlemmarna. 

Ambitionen är att klubben har ett sådant utbud av löpträning, simträning och cykelträning 

som medlemmarna efterfrågar. I dagsläget har klubben följande utbud men kan komma att 

begränsas pga. av rådande pandemi, där vi följer Hälsomyndighetens rekommendationer 

fortlöpande: 

▪ Löpträning: 

o Tisdag (intervall o distans) och söndag (distans) 

▪ Simträning: 

o Måndag 

▪ Cykelträning: 

o Spinning torsdag (vintertid) samt landsvägscykling (sommartid) onsdag och 

lördag. 

o MTB-cykling torsdagar på vår, sommar och höst. 

▪ Vi fortsätter med sociala aktiviteter i samband med träningar samt höstfest. 

▪ Vi erbjuder tränings- och tävlingsresor. (Medelhavet o norra Tyskland) 

▪ Vi fortsätter med klubberbjudande vad avser träningskläder. (Löpning, cykel och 

triathlon.) 

▪ Antal medlemmar just nu är: 315st 
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▪ Avtackning: 

o Daniel Assarsjö och Marina Vikander. 

 

15. Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

 

 

______________________________                       ________________________ 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

Björn Trollsfjord   Anne-Mari Saarinen 

 

 

________________________________                             

Protokolljusterare                                                                      

Torbjörn Svensson                                                     


