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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR COLTING BORSSÉN TRIATHLONKLUBB [2020] 
 
Årsmötet hölls 2020-08-23, kl. 16.00 i Borås.   
Närvarande med rösträtt: 4 
Närvarande utan rösträtt: 0 

 
1. Mötets öppnande 

Frida Winbo förklarade mötet öppnat. 
 

2. Mötets behörighet 
Kallelsen till mötet skickades ut till alla medlemmar via mail den 200802, 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 
Jonas Colting 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 
klubbens pengar använts.  
 

8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Mötet beslutade att ge förra årets styrelse ansvarsfrihet. 
 

9.  Motioner/propositioner  
a) Förslag av styrelsen: Klubbträff under sensommaren. 

Att arrangera en stående klubbträff under sensommaren för att verka för 
gemenskap, träning och sociala kontakter. 
 
Proportionen återfinns under inkomna proportioner 2020. På mötet 
beslutades det att: 

● Mötet antog förslaget att starta upp en planering för en stående 
träff som kan utgöra både ett avslut på föregående säsong men 
också som en kick-off inför kommande. På så sätt kan både nya 
och gamla medlemmar ses.  

● 2020 ses Borås Triathlon som möjlighet till gemenskap i den mån 
som går utifrån corona-restriktionerna.  
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10.  Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
● Medlemsavgiften 0kr kvarstår. Colting Borssén Triathlonklubb är 

en kostnadsfri förening.  
● Mötet antog budgeten 
● 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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