
ÅIRND
TRIRTHION CWB Protokoll

rende
Tidpunkt
Plats
Kallade

Årsmötesprotokoll

13.5.2020. kl. 18.00

Käringsund Resort & Conference, Eckerö
Alla ATRIs medlemmar

SI. Mötets öppnande samt val av mötesordförande,- sekreterare och justerare
Mötet öppnades kl.20.15. Hubbe von Frenckell valdes till ordförande, la Colérus till sekreterare samt
Ronny Haals till justerare. Med på mötet var, förutom ovannämnda, Tapani Sivén. Eva Eriksson, Jenny
Pettersson och Marina Donner

52. Godkännande av kallelse till årsmöte
Kallelseförfarande godkändes

53. Beslut om dagordning
Dagordningen godkändes

54. Genomgång av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse (2019) är under arbete, skall lämnas in till Alands Idrott forst i oktober och läggs in
på www.triathlon ax/atri når den är klar! Medlemmar får gärna skicka in resultat samt bilder från olika
tävlingar 2019 då de har representerat ATRI.
Verksamhetsplan 2020 presenterades och godkändes i övrigt förutom att det bestämdes att föreningen
inte tillhör Finska Cykelunionen i alla fall år 2020. Kalendertävlingen har av styrelsen på ett tidigare mote
bestämts att den minskas ner till 4 tävlingar/ år. Både berättelse och plan laggs in på www.triathlon.ax/atri

55. Genomgång av bokslut och revisionsberättelsen
Bokslutet och revisionsberättelsen faststalldes utan noteringar

56. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen gavs ansvarsfrihet

57. Val av ny styrelse
Till styrelsen valdes Hubertus von Frenckell, Ronny Haals och la Colérus
Ur föreningens stadgar: Till föreningens styrelse hör en ordförande och minst två och högst fem medlemmar.

58. Val av verksamhetsgranskare
Till verksamhetsgranskare valdes Christian Eriksson

59. Beslut om medlemsavgiften för 2020
Beslut taget på styrelsemöte 30.12.2019 att medlemsavgiften höjs till 34€/ vuxenmedlem, barn betalar
11 ,50€. Denna höjning till följd av förhöjda avgifter till forbundet. Avgifterna betalas av medlemmarna
själva direkt till Suomisport. På höstmötet 2020 skall föreningen ta beslut om att fortsätta med
Suomisport eller inte

510. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

511. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.50

Justerat av:

Ronny Haal


