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Halmstad Aerobic Klubb, Träningskompaniet 
Organisationsnummer 849201-9495 

 

Protokoll årsmöte 2022-02-17 

Träningskompaniet, Halmstad Aerobic Klubb 

 
Årsmötets öppnande 

1. Val av ordförande och sekreterare för möte 

Mötet väljer Niklas Åberg till ordförande och Jani Minler till sekreterare. 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

I nuläget är 56 personer anslutna på mötet, samtliga har medlemskap och är 
röstberättigade. Mötet beviljar detta. 

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Mötet väljer Camilla Tovstedt till protokolljusterare och Rose-Marie Ek till rösträknare. 

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet finner att mötet är utlysts på rätt sätt. 

 

5. Fastställande av föredragningslistan 

Mötet godkänner föredragningslistan. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Henrik Jönsson presenterar årets verksamhetsberättelse. Styrelsen genomlyste 
Träningskompaniet organisationen och tog fram en gapanalys för att välja strategi och 
riktning. Det har under året fattats en mängd beslut för att driva verksamheten mot 
målet BÄST. Styrelsen har gått mot strömmen, vågat rekrytera och ta in kompetens för 
att driva mot bäst och inte bromsa ur en uppförsbacke.   

 

Året har även präglats mycket av den rådande pandemin. Träningskompaniet har 
bedrivit den verksamhet som har fungerat under omständigheterna, vilket inneburit 
anpassning av hela verksamheten. Antalet medlemmar har minskat 2021 jämfört med 
2020, vilket också går att härleda till pandemin. 

 

7. Årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

Michael Sandin presenterar årsredovisningen. Totalt landade resultatet för 2021 på ett 
underskott av -406 tkr, jämfört mot – 88 tkr 2020. I och med det nya affärssystemet 
ändrades redovisningsprinciperna vilket i korthet innebär att intäkterna inte redovisas i 
förrän de används. Om vi hade redovisat som tidigare hade resultatet varit + 126 tkr. 

 

Balansräkningen visar en kassa på 2.2 miljoner kr. För att sammanfatta så har vi haft 
ett positivt kassaflöde och skuldsidan har ökat till följd av ändrade 
redovisningsprinciper.  

 

Årsmötesdeltagarna efterfrågade en mer detaljerad årsredovisning som visar en högre 
detaljeringsgrad av intäkter och kostnader. Revisorn lovade att presentera detta på 
hemsidan snarast. 
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8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret 

Michaela Bruzell tar vid och uttalar sig om sin syn på senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret. Hennes uppfattning är att den löpande bokföringen sköts bra. 
Michaela hade synpunkter på konsultersättning och övriga ersättningar, och lämnade 
till medlemmarna på årsmötet att ta ställning i frågan om ansvarsfrihet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Efter votering röstade 18 för att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Övriga tog inte 
ställning och antogs rösta emot, således beviljades styrelsen inte ansvarsfrihet.  

 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

Mötet samtycker till att vi behåller samma medlemsavgift som vi har idag. 
  

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk 

plan före kommande verksamhets-/räkenskapsår 

Ett utkast till budget och verksamhetsplan har tagits fram av 

Verksamhetsledare och styrelse. Då sittande styrelse kommer att avgå, 

kommer tillträdande styrelse att ta vid detta arbete i samarbete med 

Verksamhetsledare. Mötet godkänner detta förslag till ekonomisk plan. 

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
a) Motion från Christer Aronsson angående bokningsregler 

Då sittande styrelse kommer att avgå, kommer tillträdande styrelse att fatta 
beslut kring bokningssystemets regelverk. Mötet godkänner detta förslag. 
 

13. Val av 

a) Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år 

Mötet väljer Synnöve Foghed Gillberg till ordförande. 

 

b) Fem ledamöter i styrelsen, varav två för en tid av ett år och tre  för en 

tid av två år 

Mötet väljer Jeanette Nilsson och Stina Kasemo som ledamöter på 1 år 

samt Lucas Rolf, Jenny Fyhr Ivarsson och Ros Marie Ek som ledamöter på 

2 år. 

 

c) En revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val  

får inte styrelsens ledamöter delta 

Mötet väljer Michaela Bruzell till revisor. 

 

d) Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 

utses till ordförande 

Mötet väljer Ellinor Törnqvist, Ola Lindh, Andreas Martinez och Camilla 

Tovstedt till valberedningen. 

 

e) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad 

genom     ombud 

Mötet väljer att verksamhetsledare och styrelsen beslutar om lämpligt 

ombud för givet tillfälle. 
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14. Beslut om eventuella arvoden till styrelsen det kommande 

verksamhetsåret 

Mötet godkänner ett styrelsearvode på 6000 kr per person. 

 

15. Övriga frågor som anmälts under punkt 5, huvudsakligen av 

informationskaraktär. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan 

avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om inte 

frågan varit med i kallelsen till mötet. 

- Inga övriga frågor tas upp. 

 

 

Mötet avslutas. 

 
 
Vid protokollet 
 
 

Jani Minler 

 

 

 
Justeras 
 
 

Camilla Tovstedt     Niklas Åberg 
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