
Protokoll Årsmöte 

Frosta OK 20140202 

 
§1. Göran hälsade de dryga 20 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail till alla medlemmar. 

Dagordningen godkändes. 

 

§3. Till ordförande för dagen valdes Göran och att skriva protokoll valdes Susanne. 

 

§4. Hans Frank och Leif Sandgren utsåg till justerare samt rösträknare. 

 

§5. Årsberättelsen föredrog och godkändes och detsamma gäller den goda ekonomiska berättelsen 

som föredrog av kassören. 

 

§6. Revisorerna berättelse lästes upp och godkändes. 

 

§7.  Ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2013 beviljades. 

 

§8.  Till ordförande för 1 år valdes Göran Lassing. 

Kassör på 2 år Rune Nilsson. 

Styrelsesuppleanter för 1 år Magnus Rörstam och Lars Berg. 

 

§9. Omval på samtliga ingående i tekniska sektionen med Bengt-Ingvar som sammankallande. 

Omval på samtliga i träning/tävlingsektionen med nyval av Gustaf Scheja sammankallande Nils-

Erik. 

Kretsen Bengt-Ingvar avsagt sig och nyval på Andre Bjärby tillsammans med kvarstående Leif 

Karlsson. 

Viveka kvarstår som ungdomskontakt, skulle behov uppkomma med utökad ungdomsverksamhet 

ses denna funktion över. 

It-sektionen omvaldes med nyval på Martin Nilsson, Janne sammankallande. 

Statistikansvarig vilande, styrelsen utarbetar ett underlag för statistik. 

Jill och Magnus Rörstam sköter frostabladet. 

Utbildningsansvarig vilande, det där upptill varje medlem att inkomma med förfrågan till styrelsen 

om man vill deltaga i någon utbildning.  Se bilaga. 

 

§10. Till valberedning valdes Britta Frank samt  Bertil Gunnarsson. 

' 

§11. Till revisorer valdes Kennet Stenberg och Hans Frank samt Rolf Persson som suppleant. 

 

§12.  Verksamhetsplan för 2014 godkändes. Under året kommer fokus att ligga på att skaffa nya 

medlemmar. 

 

§13. Medlemsavgifter beslutades ligga på samma nivå som 2013. Se bilaga. 

 

§14. Startavgifter samma nivå som 2013. Se bilaga. 

 

§15. Reseersättning samma som 2013. Se bilaga. 

 

§16. Inkomna motioner . Inga 

 



§17. Övriga frågor. Diskussion angående vårt deltagande under Oringen 2014. Hans Frank skickar 

ut en ny fråga till våra medlemmar sista dag att svara 28/2. Vi behöver vara minst 20 st för att ro 

åtagande i hamn. 

Åke Westerlund redogjorde för Skåneleden. Ett förslag på ny typ att skyltning är på gång dock inte 

slutgiltig bestämt än. 

 

§18.Göran avslutade och tackade deltagarna. Eftermiddagen avslutades med god tårta och diverse 

godsaker. 

 

 

 

 

Vid protokollet Susanne Göransson     Mötesordförande Göran Lassing 

 

 

 

 

 

Justeringsmän       Leif Sandgren                 Hans Frank 

 

 

  



Bilaga till årsmötes protokoll 20140202 

 
Medlemsavgifter 2014 

Tävlande -20 år         100 kr 

Tävlande 21 år-         200 kr 

Familjeavgift             400 kr 

Icke tävlande vuxen   100 kr   

 

 

Startavgifter 2014 

Klubben står för hela ordinarie startavgiften. 

Klubben betalar helt ev. Hyra av Emit-bricka 

Klubben står inte för hyra av Sportident bricka, då denna finns att rekvirera från 

klubben mot en dep. Avg på 50 kr. 

Varje enskild medlem, ungdomar undantagna, får själv stå för den extra kostnad 

 som tillkommer p.g.a. sen anmälan och hela startavgiften i de tävlingar man anmält 

sig till, men inte ställt upp i, oberoende av skälet till att man uteblivit från tävlingen. 

Ungdomar -16 år tävlar helt utan kostnad. 

Klubben står även för del av startavgiften i motionslopp, belopp utgår med samma 

belopp som en start i en orientering kostar. Kravet är dock att man springer för Frosta 

ok och att det syns i startlista och resultatlista. 

Vad beträffar start i Oringen står står Frosta OK för 800 kr/person. 
  



Bilaga till årsmötets protokoll 20140202 

 
Ordförande: Göran Lassing 

Kassör: Rune Nilsson 

Sekreterare: Susanne Göransson 

Styrelseledamöter sammankallande i resp sektioner 

Styrelsesuppleanter: Lars Berg, Magnus Rörstam 

 

 

Ungdomskontakt : 
Viveka Lassing 

 

Tekniska sektionen: 

Bengt-Ingvar Nilsson sammankallande 

Bengt Åberg 

Bengt-Åke Nilsson 

Börje Andersson 

Sven-Erik Persson 

Eva Åberg 

Åke Westerlund Skåneleden 

 

Marknadsloppssektionen: 

Nils-Erik Bondesson sammankallande 

Magnus Rörstam 

Bertil Gunnarsson kassör 

 

Träning och tävlingssektionen: 

Nils-Erik Bondesson sammankallande 

Mikael Nilsson 

Leif Sandgren 

Leif Karlsson Trim 

Lars Berg 

Gustaf Scheja 

 

IT sektionen 

Janne Lindholm sammankallande 

Mikael Persson 

Anna Sjö 

Per-Olof Bondesson 

Martin Nilsson 

 

Kretsen 

Andre Bjärby 

Leif Karlsson 



 

Statistikansvarig: 

Vakant 

 

Redaktör Frostabladet: 

Jill och Magnus Rörstam 

 

Distribution Frostabladet: 

Rolf Nilsson 

 

Valberedning: 

Britta Frank sammankallande 

Bertil Gunnarsson 

vakant 

 

Revisorer: 

Kenneth Stenberg 

Hans Frank 

Rolf Persson suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 


