Åland Triathlon Club r.f.

Höstmötesprotokoll 21.11.2013

Höstmöte
Tid
Plats
Kallade

21.11.2013 kl. 18.00-19.10.
Restaurang Indigo, Mariehamn.
Alla medlemmar
.

§ 1.

Öppnande och val av mötesordförande och sekreterare
HvF fungerade som ordförande och sekreterare

§ 2.

Godkännande av kallelse till årsmöte
Kallelseförfarande godkändes.

§3

Beslut om dagordning
Dagordningen godkändes

§4

Genomgång av verksamhetsplan
Inkluderande grejer som är på gång
- Juniorcyklar – ansökan är inte behandlad. Svar före jul. Målsättningen är 4st
juniorcyklar till klubbens medlemmars förfogande.
- Finansieringsansökan läget – 500€ till vuxenverksamhet och 500€ till
juniorverksamhet. Ansökan ännu inte behandlad.
- Brandts initiativ om vinterserie – Utgångspunkten 3-4 deltävlingar med
träningsfokus och egen tidtagning. Ena deltävlingen med skidning +
löpning, övriga cykling löpning. En eventuellt med simning i kombination
med simmarnas månadstävling. Brandt skissar ett utkast med dead line 12
december. Mera träning än tävling. Inga funktionärer skall behövas.
- Träningsläger 2014 – Informellt och enkel simutflykt till Eriksbad med 50
meters bassäng. Utgångsläge sista söndagen i januari. HvF kollar
möjligheten att boka bana. Både Tomas Viker och Marko Selin kommer
sannolikt till Åland i vår. Teknikläger i samband med det blir aktuellt. HvF
informerar vidare. HVF kontaktar Martin Aun för frågan om cykelteknik i
smaband med hans besök till Åland i vår.
- Brandt kollar upp löpträningen för våren.
- Johan Småroos postar verksamhetsplanen för 2014 på fb.

§5

Presentation av tävlingar och diskussion kring eventuellt gemensamt
deltagande i nån tävling?
Johan Småroos och HvF sammanställer en lista av tävlingar i närområdet och
sätter upp det på fb för att se gemensamt intresse.

§7

Status Käringsund triathlon 2014
-

Junior FM cup status får fortsättning
Distanserna, bansträckningen och tiderna blir rätt identiska till 2014 års
tävling.
Hemsidorna uppdateras inom snar framtid med all ny information.

§8

Val av valberedning
Håkan Sjöström ger sin styrelseplats till förfogande. Ia Colerus, M. Dahlman, T.
Bengtsson, C. Jordan och Marcus Brandt ställer gärna upp i styrelsen. Därmed
är styrelsens verksamhet tryggad och årsmötet hittar säkert en bra
sammansättning. HvF föreslår att samtliga med vilja att bidra till utveckling
skall välkomnas i styrelsen och styrelseomfattningen justeras till intresset. Detta
med tanke på föreningens korrekta men mycket informella sätt att jobba.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 10

Mötets avslut
Mötet avslutades 19.10

