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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 

 Datum: 2018-03-24 

Tid:  11:00 

Plats:  Missionskyrkan i Tranemo 

Deltagare: Enligt bifogad deltagarlista 

§1 Mötets öppnande 

Simon Assgård öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Val av mötets ordförande 

Simon Assgård valdes till mötets ordförande. 

 

§3 Val av mötets sekreterare 

Johan Kindlund valdes till mötets sekreterare. 

 

§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Matti Kuuri och Sebastian Assgård valdes till protokolljusterare 

tillika rösträknare. 

 

§5 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§6 Fråga ifall mötet har utlysts på rätt sätt samt i god tid 

Årsmöteskallelsen utannonserades, dels på gymmets anslagstavla 

men även på Träningsverkets hemsida 1,5 vecka innan vilket ansågs 

vara ok. 

 

§7 Godkännande av verksamhetsberättelsen för arbetsåret 2017 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom, godkändes och lades till 

handlingarna.  
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§8 Godkännande av ekonomisk rapport för arbetsåret 2017 

Den ekonomiska rapporten gicks igenom, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

Revisionsberättelsen saknades vid årsmötet, men kommer att 

publiceras på hemsidan så fort den finns tillgänglig. 

 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för arbetsåret 2017 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  

2017-01-01 till 2017-12-31. 

 

§10 Lokalen 

Plattorna i herrarnas duschrum börjar bli dåliga, kommunen har varit 

där och kollat men vi får stå för detta själva eftersom det förhandlats 

fram att vi får låg hyra men får sköta lokalen själva. Men vi kommer 

att söka bidrag för att se om vi kan få ersättning för en del utav 

kostnaden. Matti kollar om han hittar någon som är intresserad utav 

att lägga nya plattor.  

 

Kommunen kommer att kolla fukten i motionsrummet, det görs när 

det blir bättre väder, eventuellt behövs ny/bättre dränering.  

 

Det behövs ny slev och hink till bastun. 

 

§11 Lyftarpodium 

Johan Kindlund berättade styrelsens plan för det planerade podiet 

som går enligt plan och bör börjas byggas i april/maj någon gång.  

 

 

§12 Medlemsavgifter för 2019 

Vi beslutade att inte förändra våra nuvarande medlemsavgifter. 
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§13 Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar för arbetsåret 

2019 
 

a) Val utav kassör på 2 år. 

Sebastian Assgård valdes som kassör på 2 år. 
 

b) Val utav revisor på 1 år (styrelsemedlemmar saknar rösträtt). 

Vi har inte fått tag i någon ny där utan jobbar på att hitta en lösning. 
 

c)Val utav styrelseledamot (valberedningens förslag) 

Omval på samtliga i styrelsen. Victor Axell valdes in som ny 

medlem. 

d)Val utav sekreterare (valberedningens förslag) 

Johan Kindlund valdes som sekreterare. 

 

 

§14 Inköp 

 

Johan Kindlund presenterade styrelsens plan för framtiden om att 

köpa in fler vikter, skivstänger etc. efter att podiet är byggt.  

 

Vi kommer även köpa in fler kettlebells, en tjock skivstång för 

greppträning och bänkar bland annat.  

 

Vi kommer förmodligen behöva köpa in fler speglar efter att podiet 

är färdigbyggt, Matti kollar detta i så fall.  

 

Det inkom även ett förslag att köpa in mikrovikter, för att inte 

behöva hoppa i 2,5kg steg som vi gör idag (2x1,25kg), Johan 

Kindlund kollar på detta.  

 

Vi har även kollat på en roddmaskin till vintern/nästa vår beroende 

på när budgeten tillåter, mötet tyckte detta lät bra.  
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DELTAGARLISTA 

1. SIMON ASSGÅRD 

2. SEBASTIAN ASSGÅRD 

3. VICTOR AXELL 

4. JOHAN KINDLUND 

5. ULF JOHANSSON 

6. MATTI KUURI 

7. KEIJO PALVAISTO 

8. ANDREAS SVENSSON 

9. BOEL JOSEFSSON 

10. ISABELLA MELKERSSON 

11. EDVIN STARRÉN 

12. SEBASTIAN FORSBERG 

13. FREDRIK BORG 

14. JERRY ASSGÅRD 

 




