
Protokoll fört vid OK Tors årsmöte 20151209 

§1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet. 

Klubbens ordförande, Torgny Lundkvist, hälsade välkommen till klubbens årsmöte och 

förklarade mötet öppnat. 

Det hölls en tyst minut för bortgågna medlemmarna Inga Andersson och Jan Ahonen. 

2015 har varit ett framgångsrikt år med föredömlig ungdomsverksamhet och en väl 

genomförd tävlingsverksamhet.  Antal medlemmar är samma som föregående år.  

Ekonomin är god.  

29 st röstberättigade medlemmar var närvarande.  

Närvarolista bifogas. 

 

§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

 Mötet har utlysts genom: 

 a)  Artikel på klubbens hemsida 

 b)  Med i planeringskalendern 

 c)  Annons i Eskilstuna-Kuriren 

 Mötet ansågs därigenom behörigen utlyst.  

 

§3 Fast ställande av dagordning. 

 Förslag till dagordning godkändes. 

 

§4 Mötesfunktionärer. 

Till mötesordförande respektive sekreterare utsågs Stig Westerberg  och Åke Granstam. 

 

§5 Justeringsmän tillika rösträknare. 

Att jämte ordförande justera protokollet och att vara rösträknare valdes Johan Karlsson 

och Katarina Olsson. 

 



§6 Årsberättelse, resultat- och balansräkning. 

Ordförande för mötet gick igenom kommittéernas och styrelsens årsberättelser, resultat 

och balansräkning samt kommenterade valda delar. Torgny Lundkvist kommenterade att 

den lokala handlingsplanen i stort följer RF:s stadgar. 

 Tillägg till styrelsens årsberättelse under rubriken lotterier är ett tack till Arne Karlsson 

och Lars Johansson och övriga som hjälpt till med julgransförsäljning och lottförsäljning. 

Under tävlings- och träningskommitten ett tillägg med tack till Lars-Gunnar Larsson som 

ordnat med Naturpasset under vår sommar och höst. 

 Under medaljörer Guldmedaljörer Alf Lundkvist DM lång och Bronsmedaljörer Casper 

Hedar DM sprint. 

Som kommentar till tävlings - och träningskommittens berättelse efterlyser Johan 

Karlsson nya inspel.  

Med dessa tillägg godkände mötet årsberättelserna samt resultat- och balansräkningen. 

 

§7 Revisionsberättelse. 

Göran Börjeskog föredrog, i frånvaro av revisorer, revisionsberättelsen för det senaste 

verksamhetsåret. 

Revisionsberättelsen bilaga. 

 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen.  

I enlighet med revisorernas förslag, beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det gågna 

verksamhetsåret. 

 

 

§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 

 Den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten godkändes. 

 



§10 Val. 

 Ordförande Torgny Lundkvist 1 år kvar (Styrelserep) 

Kassör Göran Börjeskog 1 år kvar (Styrelserep) 

Sekreterare Katarina Olsson 2 år omval (Styrelserep) 

Träning/Tävling Johan Karlsson Ordf 2 år omval (Styrelserep) 

 Marie Hedar 2 år omval 

 Lars-Erik Staf 1 år kvar 

 Eva Holmqvist 1 år kvar  

 Katarina Olsson 2 år nyval 

 Daniel Norwald 2 år nyval 

Anläggning/ Anders Holmqvist Ordf 2 år omval (Styrelserep) 

Trivsel Arne Karlsson 2 år omval 

 Kurt-Håkan Andersson 2 år omval             

Anita Johansson 1 år kvar                                                          

Britt-Marie Sjöberg 1 år kvar                                                   

 Sven-Erik Sjöberg 1 år kvar 

  

Arrangemang/ Rolf Tärnfjord Ordf 2 år omval (Styrelserep) 

Kartor Åke Granstam 2 år omval 

 Roger Haapaniemi 2 år omval                                           

Arvid Rinaldo 1 år kvar                                                

 Magnus Öhling 1 år kvar 

Materialförsäljning Lars Johansson 1 år kvar 

Lotteriansvarig Ing-Britt Johansson 1 år kvar 

Webansvarig/ Magnus Öhling 2 år nyval  
OK Tors hemsida 

Sportident-/ Torgny Lundkvist 1 år omval  

Dataansvarig 

Revisorer Stig Landstorp 1 år omval 

 Åke Swahn 1 år omval 

 Dan Björkqvist                1 år omval (suppleant)  

 Valberedning Vakant 1 år  Frågan hänskjuts till styrelsen. 

 



§11 Övriga frågor. 

 B-O Blidström framförde att han hade ett antal Bingolotter till uppesittarkvällen den 23 

December 

 L-E Staf efterlyste åtgärder för herrbastun. Svaret blev att det är kommunfastigheter som 

är ägare och gör vissa småreparationer. 

 Utdelning av utmärkelser där Stina & Gustav pris gick till Marie Hedar. 

 

§14 Avslutning. 

 Stig tackade den avgående styrelsen för gott arbete och önskade nya styrelsen lycka till. 

Avgående ledamoten Jörgen Johnsson avtackades med blombukett och chokladask. 

 Därefter avslutades mötet. 

  

 

 

Vid protokollet  Mötesordförande 

Åke Granstam  Stig Westerberg 

 

__________________  _____________________ 

 

Justeras   Justeras 

Katarina Olsson  Johan Karlsson 

 

__________________  _____________________ 

  

  


