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Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte 2021-03-12 ( digitalt på Teams) 

Årsmötesprotokoll 

§1 Mötets öppnade. 
 Bo hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning. 
 Årsmötet godkände och fastställde dagordningen. 

 

§3 Val av mötesordförande. 
 Årsmötet valde Bo Sjöström till mötesordförande. 

 

§4 Val av mötessekreterare. 
 Årsmötet valde Peter Andersson till mötessekreterare. 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare. 
 Till protokollsjusterare och rösträknare valde årsmötet Anton Sjöström och William Sjöström. 

 

§6 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
 Årsmötet fann att mötet är stadgeenligt utlyst. 

 

§7 Föregående årsmötesprotokoll läses upp. 
 2020 års årsmötesprotokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§8 Behandling av 2020 års verksamhetsberättelse. 
2020 års verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. 

 

§9 Behandling av 2020 års ekonomiska berättelse. 
 Föredragning av 2020 års ekonomiska berättelse som godkändes och lades till handlingarna. 

 

§10 Behandling av 2020 års revisionsberättelse. 
 Föredragning av 2020 års revisionsberättelse som godkändes och lades till handlingarna. 

 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.  
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§12 Val av ordförande för 2 år. 
 Till ordförande för 2 år valdes Bo Sjöström. 

 

§13 Val av styrelseledamot för 2 år. 

 Till styrelseledamot för två år valdes Li Eriksson. 
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§14 Val av styrelsesuppleant för 2 år. 
 Till styrelsesuppleant för 2 år valdes Jakob Fors.. 

 

§15 Val av revisor för 2 år. 
 Till revisor för 2 år valdes Erika Wallén. 

 

§16 Val av revisorsuppleant för 2 år. 
 Till revisorsuppleant för 2 år valdes Jakob Fors. 

 

§17 Val av Dragbåtsansvarig för 2 år. 
 Till dragbåtsansvarig för 2 år valdes Bo Sjöström. 

 

§18 Val av materialansvarig för 2 år. 
 Till materialansvarig  för 2 år valdes Jakob Fors. 

 

§19 Val av anläggningsansvarig  för 1 år. 
 Till materialansvarig för 1 år valdes Styrelsen. 

 

§20 Val av Ungdomsansvarig / Vattenskidskolechef  för 2 år. 
 Till ungdomsansvarig och  vattenskidskolechef  för 2 år valdes Bo Sjöström. 

 

§21 Val av 1. Valberedare sammankallande för 1 år. 
 Till sammankallande valberedare för 1 år valdes William Sjöström. 

 

§22 Val av 2. Valberedare  för 1 år. 
 Till  valberedare för 1 år valdes Magnus Nordlund. 

 

§23 Val av tävlingsledare för 1 år. 
 Till tävlingsledare för 1 år valdes Bo Sjöström. 

 

§24 Val av ansvarig för dragbåtsgruppen för 1 år.. 
 Till ansvarig för dragbåtsgruppen för 1 år valdes Daniel Lennkvist. 

 

§25 Val av ansvarig för plockbåts och säkerhetsgruppen för 1 år. 
 Till ansvarig för plockbåts och säkerhetsgruppen för 1 år valdes William Sjöström och Anton  

 Sjöström. 

§26 Val av ansvarig för kioskgruppen för 1 år. 
 Till ansvariga för kioskgruppen för 1 år valdes Peter Andersson och Jakob Fors. 

 

§27 Val av ansvariga för högtaleri- och kommunikation för 1 år. 
 Till ansvarig för högtaleri- och kommunikation för 1 år valdes Bo Sjöström. 

 

§28 Val av ansvariga för hoppgruppen för 1 år. 

 Till ansvariga för hoppgruppen för 1 år valdes Jakob Fors och Daniel Lennkvist. 

 

§29 Val av ansvariga för bangruppen för 1 år. 
 Till ansvariga för bangruppen för 1 år valdes Magnus Nordlund och Daniel Lennkvist. 

 

§30 Val av ansvariga för PR-gruppen för 1 år. 
 Till ansvarig för PR-gruppen för 1 år valdes Bo sjöström. 

 

§31 Fastställande av medlemsavgift för 2022. 
 Medlemsavgiften för 2022 fastställdes som oförändrad enligt följande: 

 Ungdom upp till 18 år 150 kr 

 Vuxen   300 kr 

 Familj   400 kr 
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§32 Fastställande av åkavgifter för 2021. 
 Åkavgiften för 2021 fastställdes enligt följande: 

 Ungdom upp till 18 år 100 kr / åk med max avgift på 500 kr / säsong 

 Vuxna och familjer  100 kr / åk med max avgift på 1000 kr / säsong 

 

 

§33 Fastställande av träningstider för 2021.  
 Årsmötet föreslog följande träningstider för 2021. Slutgiltiga beslut skall tas på vårmötet. 

Dag Tid För vem 

Tisdagar 

 

18:00 till 21:00 Samtliga 

Lördagar 13:00 till 19:00 Samtliga 

Söndagar 13:00 till 19:00 Samtliga 

   

   

 

§34 Kapitalbidragsansökan. 
 Årsmötet beslutade att ansöka om kommunala bidrag enligt bilaga 1. 

  

§35 Disponering av konton och firmatecknare för Silvköparens VSK. 

 Mötet beslutade att Bo och Anton förtroende för detta gemensamt eller var för sig.  

 

§36 Övriga frågor. 
a) Mötet beslutade att åtgärda infästningarna på bommarna till slalombanan innan någon åkning 

får ske. 

b) Mötet beslutade att när vi sjösätter hoppet skall vi ta upp tävlingsbryggan för att byta 

flytkraften på den. 

c) Mötet beslutade att vi ska arrangera träningsläger i sommar. Detaljerna bestämmer vi på 

årsmötet.  

 

 

§33 Mötets avslutande. 

 

  Mötesordförande tackade alla som deltagit och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Mötessekreterare 

 

Peter Andersson  

 

 

Justerare      Justerare 

William Sjöström                  Anton Sjöström 
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           Bilaga 1 

 

Ansökan om investeringsbidrag 

2022 Vi behöver måla klubbstugan. 

2022  Vi behöver byta kök i klubbstugan som är från 1989. 

2023 Dragbåten som är klubbens hjärta behöver bytas ut efter 7 års flitigt användande. 

2024 Åkytan på hoppet behöver bytas ut pga slitage. 

2025 Ny brygga behövs pga av att befintlig brygga har tappat flytkraften och virket börjar bli dåligt. 

2026 Videomätutrustning behöver köpas in för att uppfylla förbundets krav på mätning vid hopptävling. 

 

Investering 2022 2023 2024 2025 2026 

Målning  av stugan  20 000kr        
Byte av kök  100 000kr        

Åkyta till hoppramp      60 000kr     

Videomätning inkl. torn        100 000kr  

Dragbåt    1 200 000kr      

Brygga    50 000kr  

Totalt  120 000 kr 1 200 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 100 000 kr 
      


