
 

 

Dagordning för årsmötet för Väsby SS Triathlon 200307 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av  

a. Mötesordförande 

b. Mötessekreterare 

c. Två justeringsmän tillika rösträknare 

3. Årsmötet behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av styrelsen 

a. Ordföranden-nyval på ett år 

b. Styrelseledamöter- om/nyval på 2 år 

c. Valberedning-val på ett år 

6. Verksamhetsberättelse 2019 samt ekonomisk rapport 

7. Budget 2020 

8. Beslut om fullmakt till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 

9. Beslut om ställningstagande i de motioner som inkommit till Svenska Triathlonförbundets 

årsmöte 

10. Inkomna motioner 

a. Förändring av styrdokumentet §6.6 

b. Förändring i styrdokument §6.5 och §6.6 

c. Tillägg i styrdokumentet gällande sektionens ändamål 

d. Inför organiserad cykelträning för ungdom och vuxen, inomhus och utomhus 

11. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokoll Årsmöte 

1. Mötet öppnas 

2. Val av  

a. Mötesordförande 

i. Pernilla Malmström 

b. Mötessekreterare 

i. Anna Fiorillo 

c. Två justeringsmän tillika rösträknare 

i. Henrik Jansson 

ii. Anders Månsson 

3. Årsmötet behöriga utlysande 

a. ja 

4. Fastställande av dagordning 

a. ja 

5. Val av styrelsen 

a. Ordföranden-nyval på ett år 

i. Valberedningen föreslår Sara Andersson. Sara väljs som ordförande 

b. Styrelseledamöter- om/nyval på 2 år  

i. Anna och Malin kliver av styrelsen 

ii. Valberedningens förslag: Ingrid Pettersson, Nina Lovén, Nicklas Rudehov, 

Nikklas Jorme  

c. Valberedning-val på ett år 

i. Jonas Rylander, Martin Törnkvist, Åsa Lindeblad 

6. Verksamhetsberättelse 2019 samt ekonomisk rapport 

a. Finns för alla deltagande på mötet, mötesordförande går igenom. 

7. Budget 2020 

a. Vi behöver säkerställa att det finns en buffert med ett överskott på 15 000 kr 

b. Budgeten för 2020 innehåller inga större justeringar, vi antar av styrelsen föreslagen 

budgeten för 2020. 

8. Beslut om fullmakt till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 

a. Årsmöte 21 mars i Stockholm, fullmakt behöver till den representant från klubben 

som åker. Årsmöte ger fullmakt till styrelsen som utser representant. 

9. Beslut om ställningstagande i de motioner som inkommit till Svenska Triathlonförbundets 

årsmöte 

a. Styrelsen har gått igenom alla motioner och årsmötet bifaller styrelsens förslag att 

följa förbundsstyrelsens förslag på beslut.  

10. Inkomna motioner 

a. Förändring av styrdokumentet §6.6 

i. Årsmötet bifaller motioner 

b. Förändring i styrdokument §6.5 och §6.6 

i. Årsmötet bifaller motionen 

c. Tillägg i styrdokumentet gällande sektionens ändamål 

i. Årsmötet bifaller motionen 

d. Inför organiserad cykelträning för ungdom och vuxen, inomhus och utomhus 

i. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag till att ta fram ett förslag på schemalagda 

gemensam cykling.  

11. Mötet avslutas 


