
Hotagens SportClub 

 

HOTAGENS SPORTCLUB 

Årsmöte 2020-2021 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Hotagens SportClub den 26 september 2021,  

Rötvikens föreningshus. 

 

Närvarande: Gunnar Sandberg 

 Hans Andersson 

 Johan Johansson 

 Lars Grelsson 

 Marie Mundt Sedin 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

 Förklaras årsmötet öppnat och hälsas alla välkomna. 

 

§ 2 Röstlängd 

 Årsmötet beslutar att närvarolistan skall utgöra röstlängd. 

 

§ 3 Årsmötets ordförande och sekreterare 

 Årsmötet beslutar välja Gunnar Sandberg till mötesordförande 

och Torbjörn Andersson till mötessekreterare.  

 

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare  

 Årsmötet beslutar välja Johan Johansson och Lars Grelsson till 

 justerare tillika rösträknare. 

 

§ 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

 Årsmötet beslutar att kallelse till dagens årsmöte skett i enlighet  



 med stadgarna. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

 Årsmötet beslutar fastställa föreslagen dagordning. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse 

 Föredras verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret 

 2020 -2021. Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelse med års- 

 redovisning och att i ny räkning överföra årets resultat om 8691:-. 

 

§ 8 Revisionsberättelse 

 Redovisas revisionsberättelsen som godkänns och lägg till handlingarna. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-

2021. 

 

§ 10 Medlemsavgifter/spåravgifter 

Årsmötet beslutar att medlemsavgifter och spåravgifter för verksamhetsåret 

2021-2022 ska vara enligt följande 

 

Kategori   medlemsavgift spåravgift 

    Inkl spåravgift 

  

Vuxen (18 år och äldre)  200:-   

Barn/ungdom (12 år-18 år) 50:-   

Familj   300:-   

Spåravgift/gång    30:- 

  

Skyltar om spåravgift ska sättas upp vid spåren i Rötviken och Rörvattnet. 

 



§ 11 Verksamhetsplan 2021-2022 

 Årsmötet beslutar  godkänna styrelsens förslag till verksamhets- och 

 ekonomiplan 2021-2022 enligt följande: 

• verka för att en funktionell idrottsplan med gym anläggs i anslutning till 

Rötvikens föreningshus varvid vissa delar hårdgörs  

• skidspåret i Rötviken ska utvecklas 

• skidspåret i Rörvattnet ska så långt som möjligt hållas spårat 

• arrangera Waajmarathon  

• intäkter 11 000:- kostnader 11 000:- (motsvarar bokslut 2020-2021 exkl 

av Lierne IS reglerad fordran ) 

• särskild projektbudget fastställs senare för Waajmarathon när 

förutsättningarna är kända 

 

§ 12 Styrelsens förslag och motioner 

 Noteras att inga motioner inkommit. 

 Styrelsens förslag framgår av verksamhetsplan 2021-2022. Se § 11 ovan. 

 

§ 13 Val 

 Noteras till protokollet att Gunnar Sandberg, Johan Johansson och Marie 

 Mundt Sedin har ett år kvar av sitt mandat som ordinarie ledamot. 

 

 Årsmötet beslutar 

 att välja Kalle Olsson och Torbjörn Andersson till ordinarie ledamöter för 

      en tid av två år 

 att välja Lars Grelsson som styrelsesuppleant för en tid av ett år 

 att välja Gunnar Sandberg till styrelseordförande för en tid av ett år 

 att välja Marita Grelsson till ordinarie revisor för en tid av ett år och

      Olaf Eissrig till revisorssuppleant för en tid av ett år’ 

 att inte välja en valberedning 

 att välja Gunnar Sandberg till föreningens ombud 

 

 

§ 14 Avslutning  



 Då inga övriga ärenden finns avslutar ordföranden årsmötet och tackar 

 de närvarande för visat intresse. 

 

 Underskrifter 

 

 Gunnar Sandberg  Torbjörn Andersson 

 Ordförande   Sekreterare 

 

 Johan Johansson  Lars Grelsson 

 Justerare   justerare  

  

  

 

  

 

  

 

 

 


