
Protokoll fört vid Elmhults Sport Club årsmöte 2020 den 10 februari.

1. Mötet öppnas. 
Filip hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet. Närvarolista sändes runt. Se bilaga.

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
De närvarande beslöt att mötet utlysts på rätt sätt. Information har funnits på hemsidan, i 
Smålänningens veckoblad samt på Facebook och på Intagram.

3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
Sittande valdes.

5. Val av justerare.
Till justeringspersoner valdes Håkan Persson och Krister Karlsson. 

6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste 
verksamhetsåret.
Sektionerna läste upp sina verksamhetsberättelser. Se bilagor.

7. Revisorernas berättelse. 
Filip läste upp revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2019. Se bilaga.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019.

9. Fastställande av medlemsavgift för 2021.
Medlemsavgiften 2021 skall vara samma som för 2020, dvs. 200 kr för vuxen och 50 kronor för 
varje familjemedlem som bor på samma adress, dock max 300 kr per familj. Förslag lades att i 
tillägg från ovanstående införa barn- och ungdomsmedlemskap då medlemsavgiften ska vara 50 kr 
för barn upp till 12 år och 100 kr för ungdom 13-18 år. Förslag bifalles.

10. Verksamhetsplan och budget för 2020.

 Löpning (se bilaga).

 Cykling. Verksamhetsplan kommer vid upptaktsmöte. Ambitionen är att vi ska bli fler ledare.
Några som har anmält sitt intresse. ESC och Muff anordnar ett gruslopp på 16 mil i vår. 
Annars verksamhet som vanligt.

 Simning. Ingen verksamhetsplan på pränt. Mycket hänger på när simhallen öppnar.



 Skidor. Sektionen berättar: Samma koncept som förra året. Har dock för lite snö för att kunna
genomföra KM bl.a. La Liga blir inte inne i byn för att det är fel underlag för rullskidor men 
vi ska försöka få det lite mer publikvänligt. Valla kurs och teknikträning på rullskidor 
kommer. 

 Budget. Löpningen äskar 20000 kr istället för 10000 kr. Vi ändrar inget nu men styrelsen ska 
diskutera detta. Styrelsen ska arbeta fram ett hållbart förslag på hur vi ska fördela pengarna i 
sektionerna till 2021.

11. Val av styrelse, sektionsansvariga, veteranombud, vasaloppsanmälare, revisorer samt valberedning
Ordförande, 1 år Filip Gustafsson (omval 2020)
Vice ordförande, 2 år Bertil Burman (omval 2020-2021)
Kassor, 2 år Else-Marie Bengtsson (2019-2020) 
Sekreterare, 2 år Jenny Gurell. (2019-2020)
Skidor, 2 år Hans-Göran Karlsson (2019-2020) 
Suppleant skidor, 1 år Patrik Smedberg (omval 2020)
Löpning, 2 år Petrus Johansson (omval 2020-2021) 
Suppleant löpning, 1 år Bertil Burman (omval 2020)
Cykel, 2 år  Henrik Palmberg (2019-2020)
Suppleant cykel, 1 år  Krister Karlsson (nyval 2020)
Simning, 2 år Anton Lindholm Johnsson (2019-2020)
Suppleant simning, 1 år Vakant
Vätternombud, 1 år Peter Johansson (omval 2020)
Veteranombud, 1 år Stig-Åke Jonasson (omval 2020)
Vasaloppsombud, 1 år Hans-Göran Karlsson (omval 2020)
Lotteriansvarig, 1 år Håkan Andersson, Stig-Åke Jonasson (omval 2020)
Revisorer, 1 år Iren Åberg (nyval 2020)
Revisorssuppleant, 1 år Johan Johansson (nyval 2020)
Valberedning, 1 år Göran Widing (omval 2020) och Peter Johansson (omval 2020)
Klubbtidning, 1 år Sara Pattison (omval 2020)
Webmaster, 1 år Ida Ekdahl (omval 2020)

12. Behandling av förslag (motioner) från styrelse eller medlem.
Inga motioner har kommit in.

13. Drog- och mobbingpolicy.
Inga uppdateringar. Drog- och mobbingpolicyn finns att läsa på hemsidan.

14. Uppdatering av stadgar.
Godkänd med en ändring i Paragraf 6.

15. Övriga frågor.

 Fråga: Vilka försäkringar gäller när du tränar med klubben? Finns en försäkring som man har
från friidrottsförbundet i Folksam. Måste man ha tävlingslicens om man ska vara försäkrad 
vid gruppträning. Styrelsen ska kolla upp detta närmare och informera sektionerna.

 Peter berättar om en person som vill ha ett sällskap när han ska springa Älmhult-Ljungby. 
Man kan följa med på cykel, rullskidor eller springa om man vill. Eventet sker någon gång 
under april eller maj. Ska diskutera vidare ang. detta på kommande styrelsemöte.



 Gällande aktivitetsstöd i klubben. Fick tips om att vara noga med att Drog- och 
mobbningspolicy är utkommunicerad och väl förankrad i föreningen.

16. Prisutdelning och uppvaktningar

 Avtackning av Peter Johansson som suttit i styrelsen i 19 år

 Uppvaktning av årets medlem 2019. Petrus blev årets medlem för sitt engagemang i 
löpsektionen och framförallt hans arbete med Elmeloppet. 

 Hedersmedlemmar Barbro Liljeqvist och Göran Rydén.

17. Mötet avslutas
Mötet avslutas av Filip.

Mötessekreterare Mötesordförande

--------------------------- ------------------------------
Jenny Gurell Filip Gustafsson

Justerare Justerare

--------------------------- ------------------------------
Håkan Persson  Krister Karlsson.
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