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                        Årsmöte 2019 Tibro Kanotklubb 

Plats: Dojan Tibro 2020-01-26, söndag kl.14:00 

 

§1 Mötet öppnades av klubbens ordförande och deltagarna hälsades         

      välkomna. 

§2 Till mötets ordförande valdes Henrik Emanuelsson. 

§3 Till mötets sekreterare valdes Stefan Gustafsson. 

§4 Jan Östlind valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

§5 Dagordningen lästes upp och godkändes. 

§6 Röstlängden fastställdes, alla röstberättigade. 

§7 Årsmötets behöriga utlysande konstaterades ha skett, godkändes. 

§8 Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen gicks igenom   

      och godkändes. 

§9 Revisionsberättelsen godkändes och balansräkningen fastställdes. 

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§11 Inga motioner hade inkommit att behandla. 

§12 Till ordförande på 1 år valdes Henrik Emanuelsson. 

§13 Till 2 ledamöter på 2 år valdes Per-Olof Lundberg och Marithe  

        Ericsson. 

§14 Till 2 styrelsesuppleanter på 1 år valdes Jenny Dahlman och  

        Stefan Gustafsson. 



 
2 

 

§15 Till 2 revisorer på 1 år valdes Bo Lennart Johansson och Robin 

        Emanuelsson. 

§16 Till 1 revisorsuppleant på 1 år valdes Bo Friberg. 

§17 Till valberedningen valdes Jan Östlind och Ulf Andersson. 

§18 Till 2 firmatecknare jämte ordföranden att teckna föreningen var 

        för sig valdes Bo Welander och Per-Olof Lundberg. 

§19 Ingen ändring av medlemsavgiften för 2021 beslutades. 

§20 Bo Welander uppvaktades och gratulerades som ny  

        hedersmedlem i Tibro Kanotklubb. 

§21 Aktiviteter som pågått och pågår i TiKK är Drakbåtsträning,  

        bassängpaddling, simning Karlsborg, ungdomsträning kanot, 

        motionsträning kanot, ”prova på paddling” (familjepaddling) 

        och tävlingar i olika farkoster och former.Vi har aktiviteter alla 

        dagar i veckan utom fredag. 

§22 Information om kommande Idrottsgala i Tibro gavs av Hellen  

        Wallen och diskuterades. 

        Förvaring och eventuellt bygge av förvaring för kanoter och Drak- 

        båtar diskuterades. 

        Tibro KK:s framtid diskuterades.Kurser i den digitala föreningen  

        finns att tillgå. 
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        Information om hur man kan använda Idrottslyftet framöver 

        gavs, man kan söka anläggningsbidrag beroende på vilka behov 

        vi kommer att ha (kan kräva bygglov). 

        Klubben blir 60 år i höst 2020.Ett mindre utförande, som en 

        Familjedag vid eller på Örlen eller både och föreslogs och be- 

        slutades. 

        En utförargrupp bestående av Hellen, Pia, Bo Lennart, Jan, 

        Annica och Ulf tar fram ett förslag till Familjedag. 

§23 Aktivitetsdagar: 

        Måndag: Bo Welander, Stefan Gustafsson, ungdomsträning. 

        Tisdag:     Annika Åberg, Cecilia Sjöman, Carl-Axel Jonsson,  

                          motionsträning. 

        Onsdag:   Annelie Sjölin, Lena Kråklind, Carl-Axel Jonsson,  

                         Drakbåt. 

        Torsdag:   Anders Löf och Henrik Emanuelsson, ungdomsträning. 

        Lördag:    Carl-Axel Jonsson, Simning Karlsborg.   

        Söndag:   Annelie Sjölin, Lena Kråklind, Carl-Axel Jonsson,  

                         Drakbåt. 

§24 Idrottsfestivalen fredag 27/3 kl.19.00 Millners Tibro, insläpp  

       18.00. 
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        Nomineringsperiod till utmärkelse 23/2-28/2. 

        Beslutades att styrelsen kan representera TiKK på klubbens      

        bekostnad. 

§25 Ordföranden avslutade Årsmötet och tackade deltagarna. 

 

 

 

 

Vid protokollet: Stefan Gustafsson      

 

 

 

Ordf: Henrik Emanuelsson                                              Juster: Jan Östlind 

 

 


