
TRIRTHION Ange 

Ärende Höstmöte 2020
Tidpunkt 24.11.2020, kl. 12.00

IP rotokoll

Plats Iwa konditori & café, Marieham
Distribution Alla medlemmar

Närvarande: Hubertus von Frenckell, Ronny Haals och la Colérus

SI. Mötets öppnandes samt val av mötesordförande och sekreterare
Öppnades kl. 12.30, Hubbe von Frenckell valdes till ordförande, la Colérus till
sekreterare

52. Godkännande av kallelse till höstmöte
Kallelseförfarande godkändes

53. Beslut om dagordning
Dagordningen godkändes

54. Genomgång av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för år 2021 presenterades och godkandes. Planen läggs in på
www.triathlon.ax/sv/atri/

Bl.a. följande diskuterades kring verksamhetsåret 2021
Triathlonläger i början av sommaren för barn i lågstadieålder finns i planen för
2021 men vi väntar med att fundera/ planera vidare på det tills vi vet hur
världen ser ut i sommar
Just nu ingen regelbunden simträning, la kollar upp ev samarbete med ÅSF
som har vuxengrupper

Skippar den s.k.Kalendertävlingen och försöker istället få till andra, aven mera
spontana jippon och get togethers (tex bowlingkväll, tempo (cykling)
Käringsund — Degersand- Käringsund, triathlonträning). Vi försöker aven
uppmuntra medlemmar att ta initiativ och/eller komma med ideer!
I samarbete med Åland Event fortsätta arrangera olika sport- och
fritidsevenemang, i vilka ÅT RIS medlemmar för 100/0 rabatt

55. Kort feedback om sommarens evenemang
Trots den pågående pandemin ordnades i år 6 av 7 planerade evenemang. Åland
Marathon & % Marathon som skulle ha ordnats 31.10 och varit årets sista
evenemang måste inhiberas pga rådande restriktioner. Flera av evenemangens
deltagarantal var långt under målsättningen p.g.a av de restriktioner som gällde
under säsongen. Semesterloppet och Bomarsund Trailrun hade dock ett högre
deltagarantal än 2019, vilket var förstås var positivt.
Målet för det totala deltagarantalet för år 2020 var 1840, totalt hade evenemangen i
år 767 deltagare (jfr 1101 deltagare 2019). Deltagarna var i år dock överlag nöjda
och även tacksamma för att få delta i ett fysiskt evenemang.



56. Val av valberedning
Konstaterades att ingen valberedning behövs. De/ nya medlemmar som är
intresserade av att vara med i ÅTRls styrelse får meddela sitt intresse när vårmötet
närmar sig

Övriga frågor
Medlemsavgiften för 2021 förblir till 34€/ vuxenmedlem, barn betalar 11,50€.

Styrelsen bestämde att fortsätta med Suomisport 2021 , trots en del krångel.

Ålands Idrott kommer att övergå till Suomisport, vilket förhoppningsvis

underlättar användandet av programmet även här på Åland.

Efter att Hubbe och la har deltagit i Åland Idrotts Suomisport- workshop i
början av december skickas mail till alla nuvarande medlemmar och aven de

som varit medlemmar de senaste åren med info om bl.a medlemsavgift,

förmåner och pepp för hur man ordnar sitt medlemskap via Suomisport.

la uppdaterar infobladet om medlemsförmåner och lägger ut det på FB och
hemsida.

Nya klubbkläder (cykelskjortor, tights, keps etc) kommer att kunna beställas.
la gör upp ett beställningsformular före jul. Efter beställning tar det max 100
dagar att få varorna.

57. Mötets avslut
Mötet avslutades kl. 13.15

Justerat av:

Hubertus von Frenckell la Colérus


