
Protokoll fört vid OK Tors årsmöte 20121212. 
 
§ 1 
Mötets 
öppnande och 
fastställande av 
röstlängd 
 

Klubbens ordförande, Karl-Robert Moqvist, hälsade välkommen till klubbens 64e 
årsmöte och förklarade mötet öppnat  
2012 har varit ett framgångsrikt år med föredömlig ungdomsverksamhet och en väl 
genomförd tävlingsverksamhet med RM som topp. Ekonomin är god. 
23 röstberättigade medlemmar var närvarande. 
Närvarolista bifogas. 
 

§ 2 
Utlysning av 
mötet 

Mötet har utlysts genom: 
a) Artikel på klubbens hemsida 
b) Med i planeringskalendern 
c) Annons i Eskilstuna-Kuriren 
Mötet ansågs därigenom behörigen utlyst. 
 

§ 3 
Dagordning 
 

Förslag till dagordning godkändes. 
 

§ 4 
Mötesfunktio-
närer 
 

Till mötesordförande respektive sekreterare utsågs Alf Kårefält och Lars 
Andreasson 

§ 5 
Justeringsmän 
 

Att jämte ordförande justera protokollet och vara rösträknare valdes Stig 
Westerberg och Åke Granstam. 

§ 6 
Årsberättelse, 
resultat- och 
balansräkning 
 

Ordförande för årsmötet gick igenom kommittéernas och styrelsens årsberättelser, 
resultat och balansräkning samt kommenterade valda delar. 
Tillägg och korrigeringar i årsberättelsen: 
Arrangemang-/kartkommittén: RM för veteraner. Deltagarantalet korrigeras till, 723 
kom på lördag och 670 på söndag. 
Medaljörer på mästerskap:  
Skid-OL RM Tomas Andersson Sprint 1:a, Lång 2:a 
MBT-OL på O-ringen H40 Henrik Johnsson 1:a, 
RM MBT-OL H40 Henrik Johnsson 1:a, H14 Gustav Johnsson 1:a. 
Mötet godkände årsberättelserna samt resultat- och balansräkningen. 
 

§ 7 
Revisionsbe-
rättelse 
 

Göran Börjeskog föredrog, i frånvaro av revisiorer, revisionsberättelsen för det 
senaste verksamhetsåret. 
Revisionsberättelsen bilaga. 
 

§ 8 
Ansvarsfrihet 
för styrelsen 

I enlighet med revisorernas förslag, beviljades styrelsen full ansvarsfrihet.  
 
 

§ 9 
Ekonomiska 
regler 

Oförändrade ekonomiska reglerna och medlemsavgifter fastställdes. 
Medlemsavgifter: ungdom och pensionärer 150 kronor 
                             vuxna   250 kronor 
                             familj    400 kronor 

§ 10 
Fastställande av 
verksamhets-
plan samt 
budget 

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 
kommande verksamhetsår. 
 
 



§ 11 
Val 

Ordförande Torgny 
Lundqvist 

2 år nyval styrelserepresentant 
 

Kassör Göran 
Börjeskog 

2 år omval styrelserepresentant 
 

Sekreterare Lars-Gunnar 
Larsson 

1 år 
kvar 

ej val styrelserepresentant 

Ledaransvarig Vakant 1 år  styrelserepresentant 
 

Träning/tävling Johan Karlsson 
 

1 år  Kommitté-
ordförande 

styrelserepresentant 

 Örjan 
Gustavsson 

1 år 
kvar 

  

 Lars-Erik Staf 2 år omval  
 

 Tomas 
Andersson 

1 år 
kvar 

  

 Jörgen Johnsson 1 år 
kvar 

  

 Eva Holmqvist 2 år omval 
 

 

Anläggning/Trivsel Kurt Håkan 
Andersson 

1 år 
kvar 

Kommitté-
ordförande 

styrelserepresentant 

 Bo Norenvik 2 år  omval 
 

 

 Anita Johansson 1 år 
kvar 

  

 Britt-Marie 
Sjöberg 

2 år omval  

 Arne Karlsson 1 år 
kvar 

  

 Sven-Erik 
Sjöberg 

2 år omval  

 Margareta 
Larsson 

1 år 
kvar 

  

Arrangemang/kartor Rolf Tärnfjord 1 år 
kvar 

Nyval som 
kommitté-
ordförande 

styrelserepresentant 

 Lars Johansson 2 år  Omval 
 

 

 Henrik Johnsson 2 år omval 
 

 

 Åke Granstam 1 år 
kvar 

  

Materialförsäljning Lars Johansson 1 år omval  
 

Lotteriansvarig Ing-Britt 
Johansson 

1 år  omval  

Revisorer Stig Landstorp 1 år omval  
 

 Åke Swahn 1 år omval  
 

 Dan Björkqvist 1 år omval suppleant 
 
  



 
 
 
 
 
 

Valberedning Vakant 1 år nyval Frågan hänskjutes till styrelsen. 
 

Vice ordförande    Utses av styrelsen 

 
 
 

§ 12 
Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 13 Avslutning Alf tackade den avgående styrelsen för gott arbete. Bl.a. framhölls den goda 
ekonomin. 
Nya styrelsen önskades lycka till. 
Mötet avslutades därefter. 
 

 Efter avslutningen avtackades två styrelsemedlemmar, som avgått. Blombuketter till 
båda: 
Karl-Robert Moqvist efter 29 år i OK Tors styrelse bland många andra uppdrag i  
och för föreningen och förbundet. 
Lars Andreasson 11 år i styrelsen. De senaste åren i arrangörs-/kartkommittén. 
 

 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
Lars Andreasson   Alf Kårefält 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Justeras    Justeras 
 
Stig Westerberg   Åke Granstam 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


