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ÅRSMÖTE DANDERYDS CURLINGKLUBB 

måndagen den 17 oktober 2022 
 

 

 

1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Olof Svenonius, klubbens ordförande. 

  

2 Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes till 29 medlemmar enligt närvarolista (bilaga 1).  

 

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande valdes P-O Egli och till sekreterare valdes Kristina Burestad. 

 

4 Val av justerare tillika rösträknare 

Helena Sundborg och Peter Hagren valdes. 

 

5 Fastställande av dagordning  

Anna Sandell anmälde en övrig fråga, därefter fastställdes dagordningen. 

 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste 

verksamhetsåret (april 2021-juni 2022) 

Olof Svenonius föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga2), där även övriga 

styrelsemedlemmar berättade kort om sina ansvarsområden. Johan Aspenberg föredrog 

årsredovisningen (bilaga 3). 

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen. 

 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret 

Revisionsberättelsen (bilaga 4) godkändes och lades till handlingarna. 

 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

9 Information om elpriser och driften av hallen. 

Patrik Regårdh, ordförande i DCAB, informerade om läget gällande dom skenande 

elpriserna, utifrån det utskickade PM:et (bilaga 5). Rolf Wikström, House of Curling, 

berättade hur driften sköts, vad som görs och hur det ser ut med uthyrningen i dagsläget. 

 

10 Fastställande av avgifter för medlemmar 2022/2023 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, på samtliga punkter, a-d. 

Styrelsen informerade om de nya licensavgifterna. Mötet beslutade att klubben står för 

kostnaderna och administrationen för detta i år. 
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11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Mötet beslutade att godta styrelsens förslag om att efterfråga och möjliggöra för 

medlemmar att efterskänka sina medlemslån till klubben. 

 

12 Val av  

Mötet röstade enligt valberedningens förslag: 

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år:  

Olof Svenonius  

b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år: 

Johan Aspenberg 

Anna Sandell 

Elias Omnevik 

c) En till två suppleanter för en tid av ett år: 

Vanja Saula 

Elisabeth Gunnarsson 

d) En revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år: 

Revisor: Kaj Möller (lekmannarevisor) 

Revisorssuppleant: Göran Engström (lekmannarevisor) 

e) Val av två till fyra ledamöter i valberedningen: 

Sittande valberedning omvaldes, Ulf Sundborg, Håkan Lundqvist, Ingrid Meldahl och 

Jan Rydheim. 

 

13 Övriga frågor 

Anna Sandell ville lyfta frågan kring klubbens föreningskultur. Anna kommer att bjuda 

in alla medlemmar, som vill vara med, till att vid 3 tillfällen under säsongen, samlas för 

att diskutera föreningens kultur, med utgångspunkt i arbetsmaterialet från Svenska 

Curlingförbundet. Mer information kommer snart från Anna. 

 

14 Årsmötets avslutande  

Ordförande P-O Egli avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande   

 

 

 

Kristina Burestad  P-O Egli  

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Helena Sundborg  Peter Hagren 


