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Protokoll vid årsmöte 2015 Curlingklubben Vänersborg  
 
Tid: Onsdagen den 30 september 2015 
Plats: Fridaskolan Vänersborg 
Närvarande: Jan Olsson DIF, Jan Ohlsson 1,Tomas Borgvall, 
Arne Tjernberg, Sören Johansson, Jessica la Fleur, Kristina 
Björsell, Mikael Björsell, Pia Tjernberg, Frank Appelgren, 
Rolf Karlsson, Johan Luthman, Sven-Ola Andersson och 
Bozze Zetterberg.   
 
§1 Mötet öppnas: 
Mötet öppnas av ordförande Jan Olsson DIF som hälsade alla 
välkomna.  
 
§2 Fastställande av dagordning: 
Det utskickade förslaget till dagordning fastställdes. 
 
§3 Mötets behöriga utlysande: 
Mötet har varit anmält via hemsida och epost och utskick av 
föredragningslista och förvaltningsberättelse skedde med epost 
c:a 14 dagar innan mötet. Mötet befanns vara behörigen utlyst. 
 
§4 Val av ordförande och sekreterare: 
Till ordförande för mötet valdes Jan Olsson DIF. 
Till sekreterare för mötet valdes Pia Tjernberg.  
 
§5 Val av justeringsmän:Till  justeringsmän valdes Jessica la 
Fleur och Sven-Ola Andersson. 
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§6 Verksamhetsberättelsen: 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av ordföranden. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 
 
§7 Kassaförvaltarens rapport: 
Kassören Arne Tjernberg informerade om att årets resultat 
blev c:a 52.000 kr. Främsta inkomstkälla har varit 
democurling, med c:a 65.000 kr. Det finns per bokslutsdagen 
på konto hos Resurs bank  c:a 262.000kr 
 
§8 Revisorernas berättelse 2014-2015: 
Revisorernas berättelse upplästes av revisor Rolf Karlsson. 
I den föreslogs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 
 
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen: 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 
 
§10 Val: 
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja: 
Till ordförande Jan Olsson DIF  omval 1 år. 
Till ordinarie styrelseledarmöter Arne Tjernberg, Bozze 
Zetterberg omval 2 år. 
Till styrelsesuppleant Kristina Björsell, Mikael Björsell omval  
1 år. 
Till revisor Sven-Ola Andersson, Rolf Karlsson 1 år. 
 
§11 Firmatecknare: 
Årsmötet utsåg ordförande Jan Olsson DIF och kassör Arne 
Tjernberg att var för sig teckna föreningens firma och att var 
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för sig förfoga över föreningens bankkonton i Handelsbanken 
och Resursbank samt föreningens bankgiro.  
 
§12 Ekonomi och budget kommande säsong: 
På årsmötet beslutades att göra en sänkning av 
medlemsavgiften, se nedan. Ingen budget har lagts.   
Kassören informerade om förbundets höjning av avgiften med 
50 kr per senior respektive 30 kr för junior. 
 
§13 Medlemsavgifter: 
Seniorer (onsdag, lördag och söndag): 750 kr. 
Veteraner (måndag): 400 kr. 
Juniorer: 380 kr. 
Nybörjare första året: 300 kr (lån av kvast, sula och hjälm).  
Ett mål är att medlemsantalet ska öka, vilket man hoppas skall 
underlättas av den sänkta medlemsavgiften. 
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget. 
 
§14 Curlinghall: 
Jan Olsson DIF och Arne Tjernberg redovisade från 
konferensen i Täby angående byggnation av curlinghall mm. 
 
§15 Spelaktivitet 2015-2016 : 
KM ska spelas övre längre tid, vilket innebär att spelet ska 
starta tidigare på säsongen. Detta förutsätter att lag kan bildas 
redan under hösten. 
Figurspel en lördag i månaden. Bästa sammanlagda resultat 
innebär KM-vinst. 
Singelspel löpande över hela säsongen på tider som inte 
används för specifikt arrangemang. 
Ändrad speldag från tisdag i ishallen till onsdag i Arenan med 
början den 15/10 tid: 19.15 – 21.15 hela säsongen. 
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Arne och Bozze håller i tävlingarna, hör av dig till dem om du 
har några förslag. 
 
§16 Medlemsmedverkan: 
Fler medlemmar måste hjälpa till i arbetet i klubben. 
Democurling, Bozze behöver hjälp med Ice-kingen. 
 
§17 Jubileum i Vänersborgs curlingklubb: 
 Nästa år är det 50 års-jubileum i Vänersborgs curlingklubb, 
Vi kommer att fira detta med Jubileumstävling i Arenan 18 - 
20 mars 2016. 
Vi skall bjuda in: Göteborg, Bohuslänska, Borås, Karlstad och 
Mariestad. 
Svenska curlingförbundet fyller 100 år och har planerat 
jubileumstävling i Sandviken i december 2016. 
 
§18 Mötet avslutas: 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutas. Föreningen bjöd på fika. Sören överlämnar en gåva 
till ordföranden som tack för att han blivit så väl mottagen i 
klubben. 
Tillägg till protokollet: Efter mötets avslutande uppdagades 
det att vi inte har valt någon valberedning, Jan Ohlsson 1 har 
blivit tillfrågad och accepterat att åta sig uppdraget. 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 


