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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR COLTING BORSSÉN TRIATHLONKLUBB 2018 
 
Årsmötet hölls 181028 kl.13.30 på Scandic Hotell, Borås. 
Närvarande med rösträtt: 5 
Närvarande utan rösträtt: 0 
 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Frida Winbo förklarade mötet öppnat. 
 

2. Mötets behörighet 

Kallelsen till mötet skickades ut till alla medlemmar via mail den 181007, vilket är 3 veckor 
innan årsmötet. Enligt föreningens stadgar är mötet därför behörigt kallat. 
 

3. Val av mötets ordförande 

Frida Winbo valdes till mötets ordförande. 
 

4. Val av mötets sekreterare 
Malin Winbo valdes till mötets sekreterare. 
 

5. Val av två personer att justera protokollet 

Benjamin Asp, Jojje Borssén valdes till justerare. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 

Styrelsen redovisade vad som hänt i föreningen under förra året. Verksamhetsberättelsen 
från föregående säsong finns tillgänglig online via klubbens hemsida.    
 

7. Ekonomisk berättelse för förra året 

Styrelsen redovisade föreningens ekonomi för förra året, och förklarade hur pengarna 
använts utifrån förra årets budget.  
 

8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

Mötet beslutade att ge förra årets styrelse ansvarsfrihet. 
 

9.  Proposition/Motioner 

a) Ändring av stadgar 

Ändring av stadgar, inkommen av styrelsen – ”en motion måste lämnas in minst fyra 
veckor innan årsmötet av klubbmedlem” ändras till två veckor. Antagen.  

  
10.  Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen framförde sitt förslag till årets budget. Mötet antog budgeten enligt förslaget.  
Medlemsavgiften beslutades till 200 kr per verksamhetsår.  
 

11.  Val av årets styrelse 

Till styrelse för året valdes föregående års styrelse: 
Frida Winbo, ordförande 
Malin Winbo, kassör 
Malin Winbo, sekreterare 
Benjamin Asp, ledamot 
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12. Övriga frågor 

a) Förslag på gemensam träningsdag  

Önskemål om gemensam träningsdag för klubbmedlemmarna, förslag Open Water 
simning senare i vår (ev. maj). Veckovisa träningstillfällen avslås då det skulle 
innebära att de inte skulle vara tillgängliga för alla medlemmar runt om i Sverige.   

b) Klubbmästerskap 

Genomgång av aktuella tävlingar, några få förändringar från föregående år, 
nya/borttagna race. Klubbmästerskapet ska helst utgöras av alla distanser vid en 
tävling som erbjuder fler än en. Tävlingar och distanser publiceras så fort Svenska 
Triathlonförbundet släpper kommande säsongs tävlingskalender.   

c) Inköp tält 

Beslut om inköp av CB-tält för att tydligare kunna synas och skapa gemenskap på 
tävlingar där det kan fungera som samlingsplats etc.   

 
13. Mötets avslutande 

Föreningens ordförande Frida Winbo avslutade mötet. 
 

 

_______________________   _________________________ 
Benjamin Asp     Jojje Borssén 
Justerare     Justerare 
 
 
 
_______________________   __________________________ 
Malin Winbo      Frida Winbo 
Mötessekreterare    Mötesordförande 
 


