Årsmöte 338 Småland & Triathlon Multisportförening
Plats: Ljungby CIL Garvaren
Tid 12:e mars kl 14:00-16:00

Protokoll
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
Johan Eriksson
3. Val av mötessekreterare
Oskar Sundh
4. Godkännande av dagordning
Godkänd
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Johan Andersson, Morgan Sjödahl
6. Röstlängd
Görs vid behov
7. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
25e feb, för sent ment accepteras
8. Verksamhetsberättelse för 2015
Se bifogat dokument
9. Förvaltningsberättelse för 2015
Rapport
Bokslut
2015 var kassan 155 000 kr
244 000 kr i kassan nu
Rapport
4 st budgetar pga Växjö Triathlon 1st hela föreningen, 1 st föreningen utan Växjö Triathlon,
Växjö Triathlon 2015, Växjö Triathlon 2016
Sponsorintäkter, medlemsavgift inkomstkällor
Dubbla föreningsavgifter 2014 cykel och friidrottsförbundet
Årets resultat
Växjö triathlon 2015 41000 kr plus vid 300 deltagare
Växjö frågat om Växjö Triathlon SM 18/19
10. Revisionsberättelse för 2015
Christer Hagberg 2015 ser ekonomin bra ut. Ge styrelsen
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger ansvarsfrihet.
12. Medlemsavgift
2015 som gäller för 2016
200 kr medlemsavgift
500 kr familjemedlem
För 2017 beslutades att samma gäller.

13. Verksamhetsplan för 2016
Uppdrag 2015 se över verksamheten. Styrelsen har tagit in och jobbat vidare med förslagen.
Visst intresse finns att ordna aktivitet som utbildning, föreläsning, läger och träningar.
Se utskickat förslag
Simbojar märka med 338-logga
Fystester för 338:ars medlemmar: cykel och löpning
Karlskrona, Göteborg, Växjö
Veloposition bikefit
Fler KM tävlingar: MTB, långdistans cykel
Barntriathlon 2016, 2015 höll Johan Andersson i Hovmantorp
Budget 2016: Verksamhetsgrupper: Uppdelat (Förening utan VT), (VT), (Aktiviteter &Tävling)
Olas budgetgenomgång
Årsmötet godkänner verksamhetsplanen
14. Val av ordförande 2 år
Sittande: Johan Eriksson
15. Val av sekreterare 1 år
Sittande: Oskar Sundh
16. Val av ledamöter 1 år
Christian Lüddeckens
Johan Andersson
17. Val av suppleanter 1 år
Fredrik Sager
Ulf Samils
18. Val av revisor 1 år
Christer Hagberg
19. Val av valberedning
Jacob Österberg
Mikael Karlsson
20. Uppföljning av ärenden årsmöte 2015
Styrelsen fick i uppgift att se över föreningens verksamhet och resulterade i.
Utvecklingsplan
Ny hemsida och facebook
Medlemsregister och utskick är uppdaterat och fungerar bättre
Verksamhetsmål ändrade
Kvarstår att ta kontakt med SISU om bidrag. SISU möte är tänkt där man presenterar och går
igenom föreningen för att se vilka bidrag som kan göras men inte blivit av.
21. Växjö Triathlon
Kommunen vill ansöka om SM-veckan 2018/2019 och vill ifall ha kvar oss. Ny tävlingsgrupp till
stora delar och valt samma upplägg som tidigare för att underlätta. Utveckla tävlingen vidare
kräver mer jobb. En av de större tävlingarna utanför svenska cupen eller storstäder på OSdistans.
22. Övriga frågor
Prestationskläder: fusion triathlonkläder, vissa medlemmar inte nöjda med Kalas trikläder.
Christian förhandlar om pris med prestationskläder om fusion med reklam på.
Webshoppen Kalas stänger imorgon 13/3

23. Utdelning av vandringspris till minne av Lars Ackerot
Motivering:
”Jacob Österberg får priset för sin fantastiska insats i vår tävling Växjö Triathlon. Med fast hand
och med en omfattande arbetsinsats så har Jacob haft en central roll i förberedelserna och
under genomförandet av tävlingen. Tävlingen har varit en framgång bland deltagare och för
föreningen. Detta har bidragit till ett ökat intresse i närområdet för triathlon och för vår förening.
Framgången har satt 338 Småland på kartan i triathlonsverige som kompetent
tävlingsarrangör. Detta har Jacob åstadkommit trots väldigt höga egna tävlings- och
träningsambitioner.”
Vi inom föreningen är mycket tacksamma att ha medlemmar av Jacobs kaliber.
24. Mötet avslutas

Justerare: Johan Andersson

Justerare: Morgan Sjödahl

