Protokoll – Årsmöte Torsby löparklubb
Onsdagen 21/3 2018
Närvarande: Carl-Johan Magnusson, Sofie Nilsson, Lars-Erik Nilsson, Jonas Lövhaugen, Niklas
Nordqvist, Gustav Jansson, Mathias Gustavsson, Harold Abbas, Carina Eriksson, Kristin Emanuelsson,
Dan Isaksson, Johan Norbäck, Anders Kjellberg, Rune Mattsson, Per Simberg
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Mötets öppnande
Dagordningen godkändes
Val av mötesordförande - Carl-Johan Magnusson
Val av mötessekreterare – Sofie Nilsson
Val av justerade för mötet – Niklas Nordqvist och Mathias Gustavsson
Val av ordförande för TLK - Carl-Johan Magnusson
Val av vice ordförande TLK – Gustav Jansson
Val av kassör för TLK – Mathias Gustavsson
Val av sekreterare för TLK – Johan Norbäck
Val av revisor för TLK – Dan Isaksson
Val av ledamöter till valberedningen för TLK – Per Simberg, Carina Eriksson, Anders Kjellberg
Omval enligt stadgan blir följande:
Ordförande samt kassör 2019
Vice ordförande samt sekreterare 2020
Vid avsägning av styrelseuppdrag ska detta meddelas till valberedningen minst 2mån innan
årsmöte.
Året som gått.
- Träningstillfällen Tisdagar, Onsdagar samt Lördagar har körts kontinuerligt.
- Martensjoggen arrangerades. Andra året, då med tre olika startgrupper och ett plus
resultat i kassan.
- Klubbkläder beställdes, där TLK betalade ett bidrag Per/Pers
- Km avgjordes.
- Träningsläger i Mattila genomfördes med lyckat resultat
- Vasastafetten – där hade TLK ett stafettlag, herrar samt ett mixlag i Vasakvartetten.
Där klubben lämnade ett bidrag.
Klubbens ekonomi
19 797 kr fanns I kassan vid årets slut.
- Martensjoggen gav inte så mycket plus som man hoppats på, en orsak är dock att
man köpt in saker som finns kvar och kan användas igen. Tex. Nummerlappar, flaggor
samt medaljer.
- Ökat medlemsantalet från 45st till 54st.
Revisionsberättelse – Lästes upp och godkändes av revisor.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Kommande verksamhetsplan för TLK – Diskuterades flera pass för att få in fler medlemmar.
Johan Norbäck blir ansvarig för ett Höjdmeterpass på torsdagar med start från April.
Onsdagspasset – nybörjare har levererat positiva och glädjande resultat så där startar vi upp
en ny nybörjargrupp samt att ett längre pass läggs till, så en grupp fast 2 olika distanser på
onsdagar. Där ska information och annonser gå ut, behöver annonsera mera för att nå ut.
Ska även ha ett möte, uppstart för nybörjare – Hur början man springa??
Mer detaljerad verksamhetsplan finns att studera på hemsidan, www.torsbyloparklubb.se

18) Arbetsfördelning inom TLK. Här gäller det speciellt Martensjoggen, det behövs fler som
ansvarar för olika områden.
- Anmälningar och nummerlappar går genom Kristin Emanuelsson.
- Marknadsföring inför tex Martensjoggen – Johan Norbäck
- Ansvarig för klubbkläder – Gustav Jansson
- Uppdatering av TLKs hemsida samt ansvar för anslagstavla – Niklas Nordqvist
- Arbetsdagar ligger inne på verksamhetsplanen inför Martensjoggen
19) Medlemsavgifter – fortlöper som året innan
20) Övriga frågor
- Swish direkt till klubben är en för dyr kostnad.
- Lagtävling – Martensjoggen. Inte i nu lägger vi kör som ifjol. Utvärdera
martensjoggen efter tredjeåret, ökar vi, går vi plus, har vi tävling på fel helg?!
- Samköra en Torsbytrippel? Carl-Johan Magnusson Kollar upp om detta skulle kunna
vara något. Slå sig samman med andra lopp i Torsby och göra det till en speciell grej,
specialpris/medalj för den som gjort alla 3 lopp.
21) Mötet avslutas

