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1. Styrelsens plan 
 
Övergripande  
Under 2018/2019 är styrelsens plan för Triathlonklubben Colting Borssén att klubben ska fortsätta 
växa med nya och behållandet av gamla medlemmar. Planen är att alla ska känna en samhörighet 
genom klubben trots att klubbens medlemmar är utspridda över hela landet samt eventuellt avslutar 
sin coachning med Colting Borssén. Klubben ska ha fortsatt inriktning i triathlonsporten. Klubben 
vill vara lyhörd mot sina medlemmar och ta med sig vad som önskas vad gäller utveckling av 
klubben.  
 
Styrelsen 
Styrelsen kommer att arbeta med att effektivisera det administrativa.  
 
Årets klubbmästare 
Under 2018/2019 kommer klubben att fortsätta att arrangera klubbmästerskap på liknande sätt och 
med samma regelverk/poängsystem som föregående år. 
 
Aktuella tävlingar som ingår i klubbmästerskapet i form av deltävlingar tillkännages så fort årets 
tävlingskalender har presenterats av Svenska Triathlonförbundet. 
 
Sociala arrangemang  
Klubben kommer att ha fortsatt fysiska träffar i samband med större tävlingar så som Ironman 
Jönköping och Kalmar.  
 
Gemensamma träningstillfällen 
Colting Borssén Triathlonklubbs styrelse har sitt säte i Borås men klubben är verksam över hela 
landet och det är en del av grundtanken med klubbens existens. Klubben erbjuder därmed inte 
veckovisa lokala träningstillfällen då det endast skulle gynna dem som är lokalt belägna i och runt 
om Borås. Men genom vår gemenskap och sociala medier byggs nya kontakter med träningsvänner 
upp och det ger möjlighet till att boende i närheten av varandra styr upp gemensamma 
träningstillfällen.  
 
I år kommer klubben arbeta för att kunna erbjuda ett simcamp i två dagar under det kommande året, 
där principen först till kvarn vid anmälan gäller.  
 
Under Ironman Jönköping och Kalmar erbjuds alla klubbmedlemmar gemensamma 
träningstillfällen och träffar.  
 
De klubbmedlemmar som även är en del av Colting Borssén Coaching har möjlighet att ta del av 
gemensamma läger och träningar genom deras verksamhet.  
 
Samverkan Colting Borssén Coaching 
Klubben kommer fortsatt drivas i samråd med Colting Borssén Coaching. 



 

 
Samhörighet och gemenskap 
Att skapa en samhörighet och gemenskap är ledord inom klubben och vi vill sträva efter att alla 
oavsett vart i landet man bor, känner samhörighet med klubben. Detta är något som i tidigare 
utvärderingar visat sig väga tungt och lyfts som en av de mycket positiva egenskaper som klubben 
bidrar med. Vi kommer aktivt fortsätta arbeta för den gemenskapen genom att styrelsen är 
engagerade och fysiskt närvarande vid tävlingar och andra arrangemang.  
 
Klubbmedlemmar erbjuds att köpa klubbkläder, detta kommer ut som information via mail.  
 
2. Ekonomi 
 
Klubbens budget bestämmer inom vilka ekonomiska ramar det är möjligt att genomföra 
verksamheten.  
 
Klubbens intäkter består av medlemmarnas medlemsavgifter. Fasta utgifter som medlemskap i 
Svenska Triathlonförbundet som bankavgifter kommer att avräknas och övriga tillgångar kommer 
att vara riktade tillbaka till medlemmarna. Klubben är en ideell verksamhet och har inget 
vinstdrivande syfte.  


