
 

 
 
Team Kungälv IS kombinerar kravlösa motionsaktiviteter med seriös tävlingsverksamhet – 
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ÅRSMÖTE 2019 - TEAM KUNGÄLV 
 
 
 
Datum:  5 februari 2019 
Plats:  Hörsal 2, Mimers Hus, Kungälv 
 
 
1) Årsmötet valde Martin Falkenström till ordförande för mötet. 

 
2) Röstlängd upprättades genom närvaronotering av deltagarna med föreningens medlemsmatrikel som 

bas. På mötet närvarade 62 medlemmar. Röstlängd bifogas protokollet. 
 
3) Årsmötet valde Mia Edofsson till sekreterare 
 
4) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Sten Sundberg samt Håkan Adielsson 
 
5) Styrelsen upplyste om att det funnits brister i mötets utlysning.  

 
Beslut: Årsmötet beslutar att, trots denna brist, genomföra årsmötet. 

 
6) Årsmötets dagordning fastställdes. Inga justeringar. 
 
7) Styrelsens och sektionerna föredrog i korthet sina verksamhetsberättelser. Samtliga ligger på 

hemsidan tillgängliga för alla medlemmar att läsa: http://www.teamkungalv.se/arsmoteshandlingar-
2019/ 

 
8) Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning. 

Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs under punkten 7) Verksamhetsberättelse. 
Mats Cambert gav därefter, i kassör Barbro Svenssons frånvaro, kommentarer på Resultat & 
Balansräkning baserat på information från Barbro. 

  
Resultaträkning: 
Kungälvsrundan: Färre deltagare än tidigare år, kostnader för skyltar m.m. har gett att utfallet inte blev 
så positivt som man räknat med. Föreningen har haft ökade Sponsorintäkter. 
Resultatet, på totalen, ger ca 40.000 kr i underskott över året. Klubben hade prognosticerat ett 
underskott i budgeten men detta blev större än man förväntat. 
 
Balansräkning:  
Fortsatt bra ekonomi. Några parametrar som oroar: Underskott innevarande år och budget för 
kommande år pekar på ett stort underskott. Detta är en risk och nya styrelsen får fundera på hur 
intäkterna kan ökas. 
Finns i balansräkningen en post med förbetalda intäkter, vilket är en förbetalning av sponsorintäkter 
(på egen önskan av sponsor). 
 

9) Revisorernas granskning visar att räkenskaperna är i god ordning samt att övriga handlingar är utan 
anmärkning.  
Avgående styrelse rekommenderas ansvarsfrihet av revisorerna.  
(Föreningens revisorer: Harri Mourujärvi samt Helene Opperdoes) 

 
10) Styrelsens ansvarsfrihet: 

Beslut: Årsmötet förklarar styrelsen ansvarsfrihet för den period som revisionen avser. 
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11) Medlemsavgifter för 2020. Årsmötet ställs inför två olika förslag, ett framfört av styrelsen och ett 
framfört av en medlem genom motion.  

 
Styrelsens förslag: 
Första året: 
Enskild vuxen:   700:- + tröja (600kr) och flaska - Voucher 
Enskild barn:   500:- + tröja (540kr) och flaska - Voucher 
Familj:    850:- + tröja (600) och flaska - Voucher 
 
Följande år: 
Enskild vuxen:   300:- 
Enskild barn:   200:- 
Familj:    600:- 
 
Motion från en av våra medlemmar: 
Enskild:    300:- 
Familj:    500:- 
 
Inför omröstning fördes en diskussion där för- och nackdelar bollades bland medlemmar. 
Negativt:   Krångligt, administrativ börda. 
Positivt:   Klubbkänsla, gemenskap med lika kläder,  
 
Votering genomfördes därefter i två steg, första omröstningen gällde formen för medlemsavgift och 
den andra omröstningen gällde kostnadsnivåer: 
 
Beslut:  
Stämman röstar för förslaget i motion från medlem, dvs en medlemskapsmodell som inte inkluderar 
kläder. 
Stämman röstar för ”styrelsens kostnadsnivåer”, enligt nivåerna som anges under ”följande år”. 

 
12) Styrelsens och sektionerna föredrog i korthet sina verksamhetsplaner. Samtliga ligger på hemsidan 

tillgängliga för alla medlemmar att läsa: http://www.teamkungalv.se/arsmoteshandlingar-2019/ 
 

13) Budgetplan för 2019 
Alla* sektioners äskanden är inlagda i budget (samt en ”plugg” för landsväg som inte hade äskat). 
*MTB-kids: Kläder/jacka har inte inkluderats i budgeten. Detta kommer nya styrelsen att titta på för 
klubben som helhet. 
 
I budgetunderlaget som presenterades saknades utgifter för 13500:- pga formelfel. Med denna 
felaktighet justerad ger budgetplanen följande: 
 
Budgetplanen för 2019 (utan Kungälvsrundan) ger en förlust av (43.600 + 13.500) 57.100:- 
Tillkommande budgeterad vinst från Kungälvsrundan ger ett tillskott med 30 000:- 
 
Totalt ger således den lagda budgetplanen ett budgeterat underskott på 27.000:- 
 
Beslut: Budgeten godkänns, dock med reservation att styrelsen kan ”dra i handbromsen” om 
utgifterna blir för stora i relation till intäkterna. 
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14) Valberedningens förslag och val av ledamöter: 

Valberedningen rekommenderar årsmötet att rösta in 5 nya personer i styrelsen. 
Bland de föreslagna kandidaterna är flertalet sektioner representerade och antalet ledamöter följer 
stadgarna. Styrelserepresentanter med fet stil är nyvalda per årsmötet 2019. 

 
Ordförande:  Martin Edofsson (Väljs på 1 år, omval 2020) 
 
Ledamot:  Helene Opperdoes (Väljs på 2 år, omval 2021) 

  Pelle Kristensen  (Väljs på 2 år, omval 2021) 
Anna Karlsson (Väljs på 1 år, omval 2020) 
Urban Johansson (För omval 2020) 

 
Suppleanter:  Jenny Erixon  (Väljs på 1 år, omval 2020) 

Stefan Johansson (För omval 2020) 
 
Beslut: 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag till ordförande. 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter. 
 
Revisorer:  Harri Mourujärvi 
  Susanne Borgström 
 
Beslut:  
Årsmötet godkänner valberedningens förslag till revisorer för en period av 1 år. 
 
Valberedningen: Martin Gustavsson 
  Peter Hellman (ordförande/sammankallande) 
  Fredrik Herou 
 
Beslut:  
Årsmötet godkänner valberedningens förslag till valberedning för en period av 1 år. 
 
Övriga förtroendeposter utses i föreningen för verksamhetsåret 2019: 
Två ombud Svenska Triathlonförbundet - Mia Edofsson 
  Svenska Cykelförbundet – Lämnas till styrelsen att utse. 
 
IT  Magnus af Klintenberg 

Pål Borgerssen 
 
Drogansvarig Lotta Munk 
 
Kläder/sponsring Eva-Lena Andersson 
  Pelle Fjälling 

 
15) Övriga punkter 

a. Förslag ändring av stadgarna avseende §13 Medlems rättigheter och skyldigheter, sista 
punkten. Se förslag i dagordning som återfinns på hemsidan. 
Ändring verkställs från 1/1 2020. Medlemskap ska då vara inbetald senast den 1 februari det 
innevarande året. Förslaget innebär även att medlemskap räcker från 1 januari -31 december. 

 
Beslut: 
Årsmötet bifaller stadgeändring enligt ovan. 
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Förslag ändring av stadgarna avseende §25 Styrelsens sammansättning, första meningen: 
Styrelsen består av ordförande samt minst 4 ledamöter. 

 
Beslut: 
Årsmötet bifaller stadgeändring enligt ovan. 
 

b. Inkomna motioner: 
Motion inkommen av Stefan Johansson angående medlemsavgifter för 2020 hanterades 
under punkt 11. 
 

c. Information från Styrelsen till medlemmarna: 
• Det finns en klädpolicy för Team Kungälv. 
• Det finns en kravbild för att köra Vätternrundan med Team Kungälv. 
• Föreningen erbjuder tävlingsstöd, läs noggrant och sök i tid. 
• Det finns riktlinjer för Facebooksidan  

(2 riktlinjer, en för administratörer och en för användare) 
• Alla dokument finns på hemsidan under dokument. 

 
d. Utmärkelser för fantastiska insatser 2018. 

Mirella Carlsson samt Anna Karlsson uppvaktades med blommor och present.  
 
GRATTIS FRÅN HELA KLUBBEN! 
  

 
16) Årsmötet avslutas. 
 
 
 
17) Allmänna frågor och information. 
 
Boende Vätternrundan: 
Finns idag 35 platser, varav 7 lediga platser.  
Kostnad: 700:- per person för två nätter.  
Kontakta Eva-Lena Andersson om ni vill vara med. 
 
Utlottning av hjulväskor, 17 st. 
Vattenflaska samt ”safety onboard” delas ut till alla deltagare på Årsmötet. 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
_________________________ 
Mia Edofsson 
 
Justeras 
 
 
 
_________________________  ____________________________ 
Sten Sundberg   Håkan Adielsson 


