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Årsmöte 2020 Alnö Race Team 
 

Mimerskolan, Sundsvall 

Närvarande fysiskt (tillika röstlängd): 

Mats Nordin, Davide Costadone, Erik Jonsson, Sally Jonsson, Gustaf Lindqvist, Camilla Eriksson, 

Mikael Bjermkvist, Mats Elffors, Joakim Bebié, Johan Brorsson, Chantal Brorsson, Johan Edelsvärd, Pia 

Sundkvist de Beau 

 

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Mötet svarar ja. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

Mötet antar föredragningslistan enligt 21 § i stadgarna. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Peter de Beau valdes till mötesordförande. Peter tillfrågades pga sin långa och breda erfarenhet 

av styrelsearbete. Bland annat är han ordförande för Hushållningsssällskapet i Västernorrland 

och har under många år arbetat i LRFs riksstyrelse. 

Till mötessekreterare föreslogs Sally Jonsson men hon avböjde och föreslog istället Pia Sundkvist 

de Beau. Mötet valde Pia till mötessekreterare. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Mötet valde Sally Jonsson till protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen för året 2020 föredrogs av mötesordförande. Det borde ha varit 

verksamhetsberättelse för år 2019, men den saknas. Mötet beslutade att föra punkt no8 i 

verksamhetsberättelsen till årsmötets punkt 10 Behandling av styrelsens förslag. 

      B) Styrelsens förvaltningsberättelse.  Saknas balansräkning som visar klubbens samlade 

tillgångar och skulder. De handlingar som årsmötet har att tillgå är en verifikatslista för år 2020 

samt en sammanställning/resultaträkning av året som gått hittills. Egentligen borde årsmötet ha 

behandlat 2019 års ekonomiska redogörelse men den saknas. Årsmötet beslutar att lägga de två 

ekonomiska dokumenten ovan till årsmöteshandlingarna.  

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Detta saknas. Årsmötet beslutar att gå vidare i föredragningslistan. 
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7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Årsmötet beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet för avgående styrelse/styrgrupp. Detta eftersom 

vitala delar i redovisningen av såväl ekonomi som verksamhet saknas. Årsmötet beslutar att den 

tillträdande styrelsen uppdras att ta fram handlingarna för år 2019 och att dessa tillsammans 

med handlingarna för hela år 2020 behandlas på nästa årsmöte vilket planeras till våren 2021.  

8. Fastställande av medlemsavgifter. 

Årsmötet diskuterade för- och nackdelar med ett eventuellt införande av en medlemsavgift. Det 

finns många registrerade medlemmar på både vår webb och våra Facebookgrupper, frågan är 

hur många av dessa som är aktiva. Klubben uppfyller inte GDPR och skulle behöva rensa i 

medlemsregistret. Dessutom finns det från såväl Svenska Triathlonförbundet som från Svenska 

Cykelförbundet krav på att kunna verifiera angivet medlemskap i en klubb vid anmälan till 

tävlingar. Diskussionen kopplade även till klubbens ekonomi och de eventuella sponsorer som 

finns. Det är många oklarheter och årsmötet beslutar att det även till nästa årsmöte ska vara 0 kr 

i medlemsavgift men att frågan enligt gällande föredragningslista tas upp på nästa årsmöte. 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- /räkenskapsåret.  

Årsmötet beslutar att ge kommande styrelse i uppdrag att ta fram dessa handlingar i samarbete 

med klubbens sektioner (cykel och triathlon). 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Punkt 8 i verksamhetsberättelsen, gällande följande punkter: 

• Fastställande av röstlängd behöver läggas till i stadgarna 21 § för årsmötets 

föredragningslista. 

• GDPR behöver klubben uppfylla vilket innebär att personuppgifter ska 

kontrolleras varje år och de som inte behövs längre ska rensas bort. 

• Behov av anpassningar av befintliga stadgar: 

o Firmatecknare, bör vara två istället för som nu endast en. Gustaf 

Lindkvist föreslår ordförande + kassör. 

o Beslutsför styrelsesammansättning, sänkas från nuvarande sju till fem. 

o Medlemskap och utträde, delegationsordning bör ses över och 

justeras. 

o Kallelse till årsmöte, vanlig post skickas ej utan digitala kanaler 

används i huvudsak. 

o Administrativ avgift/medlemsavgift 

Årsmötet ger den tillträdande styrelsen i uppdrag att arbeta med detta till nästa årsmöte. Alla 

förslag till förändringar i stadgar samt frågor av större ekonomisk karaktär ska finnas med i 

inbjudan till årsmötet för att samtliga medlemmar ska känna till dem i god tid innan mötet. 

Frågan om det fanns behov av ett extra årsmöte väcktes men årsmötet beslutade att det är så 

pass kort tid kvar till nästa ordinarie årsmöte att det inte behövs utlysas något extra. 

Det fanns inga inkomna motioner till årsmötet att behandla. 
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11. Val av: 

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år: 

Valberedningens förslag: Johan Edelsvärd 

Årsmötet beslutade att välja Johan Edelsvärd till ordförande. 

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år: 

Eftersom hela styrelsen/styrgruppen byts ut så beslutade årsmötet att dela upp de nya 

ledamöterna i två grupper varav den ena delen väljs för en tid om 2 år och den andra 

delen väljs för en tid om 1 år. Valberedningens förlag: 6 st ledamöter: Pia Sundkvist de 

Beau, Sally Jonsson, Camilla Eriksson, Gustaf Lindqvist, Adam Johansson och Davide 

Costadone.  

Årsmötet beslutar att välja följande tre ledamöter för en tid om 2 år:  Pia Sundkvist de 

Beau, Adam Johansson, Davide Costadone. 

Årsmötet beslutar att välja följande tre ledamöter för en tid om 1 år: Sally Jonsson, 

Gustaf Lindqvist, Camilla Eriksson. 

c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid om 1 år: 

Johan Ordning föreslås (deltar via länk), men Johan tackar nej till uppdraget. Mats Elffors 

och Erik Jonsson föreslås. Årsmötet beslutar att välja Mats Elffors och Erik Jonsson som 

suppleanter för en tid om 1 år. 

d. 2 revisorer för en tid om 1 år: 

Mikael Bjermkvist föreslås. Inga andra förslag framkommer. Årsmötet väljer Mikael 

Bjermkvist till revisor för en tid om 1 år. 

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till 

ordförande/sammankallande: 

Mats Nordin föreslås för ytterligare ett år, Maria Hansén föreslås (deltar via länk) samt 

Christer Jakobsson (deltar via länk). Christer Jakobsson tackar bestämt nej. Johan 

Brorsson föreslås. Årsmötet väljer Mats Nordin, Maria Hansén och Johan Brorsson till 

valberedning. Johan Brorsson utses till ordförande/sammankallande. 
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12. Övriga frågor: 

Mats Elffors väckte frågan om klubbens webb, vilken sällan uppdateras och innehåller en hel del 

inaktuell information. Dessutom har klubben flera Facebookgrupper. Det finns delade meningar 

om det är bra eller inte att ha flera kanaler att informera i. Det finns medlemmar som inte har 

Facebook liksom det finns medlemmar som använder andra sociala plattformar. Johan Edelsvärd 

lägger förslaget att det i kommande verksamhetsplan ska ingå en kommunikationsplan för 

klubben. Denna ska tas fram i samarbete med klubbens sektioner (cykel och triathlon). 

Diskuterade kring historik i klubben och framtid kopplat till punkt 8 i verksamhetsberättelsen. 

Ekonomiskt så finns behov av att arbeta med sponsringen i klubben. Det har Thomas Johansson 

drivit själv och klubben behöver jobba tillsammans med honom med målet att behålla 

sponsorerna hos klubben även framgent. 

13. Mötet avslutades av mötesordföranden. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Pia Sundkvist de Beau, mötessekreterare 

 

 

 

______________________________________________________ 

Peter de Beau, mötesordförande 

 

 

 

______________________________________________________ 

Sally Jonsson, protokolljusterare 

 


