
Växjö Löparklubb Årsmöte 2021-03-25 

Ordförande hälsar alla välkomna till årets möte  
Ca 20 stycken anmälda.  

Vi hälsar Oliver Rosengren särskilt välkommen som ordförande under kvällens möte 

Vi startar med en tyst minut för att hedra Anders som varit medlem i VLK som dessvärre har gått bort  
 

Roland går igenom regelverket för kvällen (om man vi begära ordet alt skriva i chatten) 
Han visar även föredragslistan för kvällen  
Alla är med på föredragslistan så vi fastställer den. 

 

Årsmötes deltagare är: 

Anders Petersson, Peter Andersson, Martina Gustafsson, Roland Gustbée, Susanne Johansson,  
Daniel Johansson, Johan Bachér, Joacim Martinsson, Karin Eidevåg, Jenny Larsson,  
Pär Alexandersson, Lena Fransson Linda Hagehed, Claes- Peter Davidsson, Susanne Johansson,  
Andy Ekberg, Peter Wibrån, Niklas Johansson, Maria Strand Gustbée, Lena Fransson. 

Föreslagen ordförande för kvällen är Oliver Rosengren 
Föreslagen sekreterare för kvällen är Martina Gustafsson 
Föreslagna justerare för kvällen är Niklas Johansson och Jenny Larsson  

Anders Petersson går igenom vår Årsberättelse dvs., om vad vi har gjort, hänt och vad som är 
inhandlat till klubben under året.  
Årsberättelsen är även utskickad till samtliga anmälda för kvällen.  

Roland har fått ordet av Oliver till att går igenom den ekonomiska rapporten år 2020 
Kortfattat har klubben gått ett par tusen back. Detta beror såklart på Covid- 19 då vi inte har kunnat 
anordna några lopp och vi har handlat in en massa saker till klubben. 

Karin går igenom revisionsberättelsen för oss och även den berättelsen fanns med i utskicket till de 
anmälda. 

Roland går igenom vilka som är medlemmar i klubben (familjer/studenter/barn) och vi bestämmer 
att behålla medlemsavgiften även för detta år. 
 

Anders delar verksamhetsplanen för 2021 och informerar om vad som står i den.  
Anders informerar om hur träningarna/lopp kommer att se ut under kommande år. Roland delar 
även budgeten för 2021.  
Roland informerar om att han har lagt in nya konton i budgeten som tidigare inte funnits med. Vi 
räknar med att gå + under årets slut. 
I slutet av mötet informerar Roland att han hade räknat fel på budgeten med 25000kr 
 
Valberedningen har ordet gällande styrelsen. 
Anders Petersson sitter kvar i ett år. 
Styrelsen väljer Peter Wibrån, Daniel Johansson och Peter Andersson som styrelseledamöter (omval) 
Martina Gustafsson, Susanne Johansson och Roland Gustbee är kvar som styrelseledamöter i 1 år till. 



Revisorerna: Monica Carlsson (omval) och Linda Hagehed (nyval) 
Revisorssuppleant : Joacim Martinsson (omval) Marie Martinsson (omval) 
Tävlingskommittén (Andy Ekberg (omval), Niklas Eklund (ny), Albin Kornbeck (omval), Micke Swisse 
Svensson(omval), Maria Gustbee (omval) 

 

Anders håller i prisutdelning till Anders Nilsson som blev årets löpare och Jenny Larsson som blev 
årets medlem. 
Anders tackar även de personer som varit involverade i styrelsen under året och valt att inte fortsätta 
i styrelsen (Stefan Hedenfeldt, Karin Eidevåg, Tomas Palmberg och Mikael Bodsgård). 

 

Tre personer i valberedningen är öppna för förslag om fortsatt uppdrag - Jenny Larsson, Lena 
Fransson och Joacim Martinsson. 

Valberedningen tackar därför följande medlemmar för deras arbete som föreningsfunktionärer fram 
till detta årsmöte: Stefan Hedenfeldt (valberedning), Karin Eidevåg (revisor), Tomas Palmberg 
(tävlingskommitté) och Mikael Bodsgård (tävlingskommitté).  

Jämställdhetssträvanden är viktiga och det är därför angeläget att fortsatt rekryteringsarbete för 
formella funktionärsroller i föreningen vid alla tillfällen undersöker vilken konsekvens för 
könsbalansen en rekrytering har. Vid årsmötet 2022 löper fem mandat i styrelsen och 
tävlingskommittén ut och antalet ledamöter är flexibelt. Där har föreningen och valberedningen en 
möjlighet att höja kvaliteten i sitt arbete.   
 

 
 
 

 


