
  
 

 

Danderyds Curlingklubb kallar  

härmed till ordinarie årsmöte  

måndagen den 17 oktober 2022 kl 19.00  

i  Danderydshallen 
 
 

Dagordning 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet  

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 
3. Val av två justerare tillika rösträknare  

 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt och i rätt tid 

 
5. Fastställande av dagordning  

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste 

verksamhetsåret (april 2021- juni 2022) 

 
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret  

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

 
9. Information om elpriser och driften av hallen 

 

 

 

 



  
 

 

10.  Fastställande av avgifter för medlemmar 2022/23 
 
Styrelsen föreslår att:  
 
a. en ”tillfällig elavgift” på 500kr införs för samtliga seniorer 

 
b. medlemsrabatten på 500kr avskaffas (gäller innehavare av det obligatoriska 

medlemslånet från 2005) 
 

c. avgifterna för säsongen 2022/23 fastställs enligt följande: 
Senior: (med eller utan medlemslån):    
Medlemsavgift  1500 kr + Spelrättsavgift  2000 kr + ”tillfällig elavgift”. 
 
Junior (född 1996-07-01 eller senare):   
Medlemsavgift 300 kr  + Spelrättsavgift 700 kr 
 
Ej spelande medlem: 350 kr 
 

d. eventuella rabatter för nybörjare kan beslutas av styrelsen 

 

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  
 

➢ Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att efterfråga och 
möjliggöra för medlemmar (ca 50 st) att på ett enkelt sätt efterskänka sina 
medlemslån till klubben.  

 
➢ Inga motioner har inkommit. 

 
12.  Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;  

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  

c) en till två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;  

d) en revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år.  

e) val av två till fyra ledamöter i valberedningen;  

13.  Övriga frågor som anmälts under punkt 5.  

Övriga frågor kan inte lyftas till beslut eftersom de inte ingått i kallelsen. 

 

14.  Årsmötets avslutande 



  
 

 

 

 

Bilaga 

 

Beslutsunderlag till punkten 11 i Dagordningen 

 

I samband med bygget av Danderydshallen 2005 infördes, som en del av hallens 
finansiering, ett obligatoriskt medlemslån för samtliga medlemmar i Djursholms och 
Stocksunds curlingklubbar. Lånebeloppet var 2.500:- för medlemmar som spelade som 
veteraner, 5.000:- för övriga medlemmar och 0:- för juniormedlemmar. Lånet löper 
räntefritt fram till respektive långivares utträde ur klubben. Klubbarna beslutade även att 
lånet endast var obligatoriskt för de personer som var medlemmar när hallen byggdes. 
Medlemmar som inträtt i klubbarna efter 2005 har således inte omfattats av 
medlemsupplåningen. Vidare infördes också som kompensation en nedsättning av 
klubbavgiften med 500:- per säsong för medlemmar med obligatoriskt medlemslån. Till och 
med föregående säsong är den sammanlagda avgiftsnedsättningen för de medlemmar med 
lån som kvarstår i klubben 8.000:-. Från ursprungligen ca 300 långivare är i dagsläget ca 50 
av klubbens medlemmar kvar med lån till klubben. Bland de medlemmar med lån som 
lämnat klubben har några begärt och fått återbetalning av de 5.000:- medan andra valt att 
efterskänka lånet till klubben. 

Efter två säsonger med stor negativ påverkan från Covid-19 och nu med en kraftigt ökad 
kostnad för el under föregående och innevarande säsong är klubbens ekonomi hårt prövad. 
Som en del i att öka klubbens möjlighet att hantera situationen anser styrelsen att det är 
rimligt att ompröva avgiftsnedsättningen och som ett sätt att öka klubbens egna kapital 
undersöka viljan hos långivarna att efterskänka kvarvarande lån. 

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår klubbstyrelsen att årsmötet beslutar följande: 

Att för säsongen 2022/23 avskaffa nedsättningen av avgiften för medlemmar med 5.000 
kronors lån 

Att uppdra till klubbstyrelsen att efterfråga och möjliggöra för medlemmar att på ett enkelt 
sätt efterskänka sina lån till klubben. (För tydlighetens skull är det värt att understryka att 
beslut om efterskänkande uteslutande är långivarens eget beslut) 

 

Danderyds Curlingklubb 

Styrelsen 

 


