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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR COLTING BORSSÉN TRIATHLONKLUBB [2019] 
 
Årsmötet hölls 2019-08-16, kl. 20.00 i Kalmar.   
Närvarande med rösträtt: 5 
Närvarande utan rösträtt: 5 

 
1. Mötets öppnande 

Frida Winbo förklarade mötet öppnat. 
 

2. Mötets behörighet 
Kallelsen till mötet skickades ut till alla medlemmar via mail den 190802, vilket är 2 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 
Jojje Borssén och Benjamin Asp valdes till justerare. 

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 

Styrelsen redovisade vad som hänt i föreningen under förra året. 
 

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.  Motioner/propositioner  
a) Förslag av styrelsen: Kostnadsfritt medlemskap. 

Kostnadsfritt medlemskap från och med uppstarten av verksamhetsåret 19/20, med 
start 1 oktober 2019. Vid bifallet förslag innebär det ändringar av stadgar enligt 
följande:  

• 2 kap. Föreningens stadgar 
o 1 § Medlemskap – Uppdatering kring medlemskapets 

ansökningsprocess.  
o 2 § Medlems skyldigheter och rättigheter – Uppdatering kring 

krav på profilregistrering och betalning av medlemsavgift.  
o 4 § Utträde – Uppdatering kring borttagen medlemsavgift 

• 3 kap. Årsmöte 
o 3 § Sammansättning och beskaffenhet – Uppdatering kring 

borttagen medlemsavgift. 
o 4 § Rösträtt – Uppdatering kring borttagen medlemsavgift.  

• 5 kap. Räkenskaper 
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o Uppdaterad information kring föreningens räkenskaper i 
samband med borttagen medlemsavgift. 

 
Proportionen återfinns under inkomna proportioner 2019. På mötet beslutades det 
att: 

• mötet antog förslaget, klubben ska bli en kostnadsfri klubb för alla 
medlemmar. 

• med start 1 oktober 2019 
• klubbens utgifter finansieras av Colting Borssén Coaching. 
• i och med denna förändring sker stadgeändringar gällande medlemsavgiften.  

 
b) Förslag av styrelsen: Användandet av ny hemsida 

 
Användande av ny hemsida – Medlemskapet är giltigt från det att ansökan om 
medlemskap är genomförd och klubbmedlemmen rekommenderas att registrera sin 
profil på coltingborssen.com. Profiltillhörigheten kan se olika ut beroende på om 
klubbmedlemmen enbart tillhör klubben eller om denne även är knuten till Colting 
Borssén coaching. Hemsidan utgör en mer lättillgänglig plattform för 
informationsspridning till medlemmarna.  

 
Proportionen återfinns under inkomna proportioner 2019. På mötet beslutades det 
att: 

• mötet antog förslaget, klubben kommer att använda coltingborssén.com 
som hemsida, där återfinns en egen flik för klubben. Man ansöker om 
medlemskap via denna hemsida och fyller i aktuellt formulär med 
personuppgifter samt godkännande av GDPR-policyn.  

• mötet avslog förslaget, att medlemskapets giltighet endast är godkänt efter 
registrerad profil. Medlemskap är beviljat i samband med att ansökan 
slutförts och att formuläret vid ansökan är i fyllt korrekt och inskickat.  

• att registrera en profil på coltingborssén.com är något klubbmedlemmarna 
rekommenderas i samband med ansökan, då det är via den kanalen är 
information delges, men är inget krav för giltigt medlemskap.  

• medlemmar i klubben får ta del av information som tilldelas behörigheten på 
Coltingborssén.com 

 
c) Förslag av styrelsen: Anordna Tri Series 

 
Klubben kommer i samarbete med Colting Borssén Coaching att anordna Colting 
Borssén Tri Series.  
 
Proportionen återfinns under inkomna proportioner 2019. På mötet beslutades det 
att: 

• mötet antog förslaget, klubben kommer att ge nuvarande klubbmästerskap 
titeln Tri Series. Klubbens målsättning är att locka fler medlemmar och att 
delta i klubbmästerskapet. 

• Colting Borssén Coaching delar ansvaret med att utveckla sponsorarbetet 
kring mästerskapets priser.  
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• regler för Tri Series kommer att finnas publicerade på hemsidan 
coltingborssen.com. Regelverket kommer att följa nuvarande 
klubbmästerskaps uppbyggnad.   

• den tävlande måste vara anmäld och medlem i Colting Borssén 
Triathonklubb för att delta i Tri Series. 

 
10.  Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

● mötet beslutade att sätta medlemsavgiften till 0 kr. Colting Borssén 
Triathlonklubb ska vara en kostnadsfri förening.  

● mötet antog budgeten, enligt förslaget/med följande ändringar: 
● medlemsavgiften sätts till 0 kronor 
● klubbens finansieras i samverkan med Colting Borssén Coaching 

 
11.  Val av årets styrelse 

● Till styrelse för året valdes: 
● Frida Winbo, ordförande 
● Malin Winbo, kassör 
● Malin Winbo, sekreterare 
● Benjamin Asp, ledamot 
● Jonas Colting, ledamot 
● Jojje Borssén, ledamot 

 
12. Övriga frågor 

a) [Övrig fråga  
Inga övriga frågor 
 

13. Mötets avslutande 
● Frida Winbo avslutade mötet. 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
[Namn på justerare 1]    [Namn på justerare 2] 
Justerare     Justerare 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
[Namn på mötessekreteraren]   [Namn på mötesordföranden] 
Mötessekreterare    Mötesordförande 
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