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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Orienteringsklubben Njudung,  
digitalt via Teams, den 5 februari 2022 
 
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2021 
Bilaga 2: Balans och resultaträkning 2021 
Bilaga 3: Revisionsberättelsen 2021 
Bilaga 4: Regler för reseersättning och övriga bidrag 2022 
Bilaga 5: Budget 2022 
Bilaga 6: Valberedningens förslag  
 
§  1   Årsmötets öppnande 

• Jessica Martinsson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 
 

§  2   Val av ordförande och sekreterare 

• Årsmötet beslutar att välja Per Fransson till ordförande och Cecilia Karmetun till 
sekreterare för mötet. 

 
§  3   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare   

• Årsmötet beslutar att välja Dennis Toll och Ulf Svensson 
 
§  4   Fastställande av dagordning 

• Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till dagordning. 
 
§  5   Årsmötets behöriga utlysande 

• Information har delgetts på klubbens hemsida, genom personlig inbjudan per post 
till samtliga medlemmar och på anslag i klubbstugan. 

• Årsmötet beslutar att godkänna vidtagna åtgärder.   
 
§  6   Verksamhetsberättelsen för 2021 

• Några punkter från verksamhetsberättelserna i, bilaga 1, pekades särskilt ut. 
Jessica Martinsson tycker det är särskilt kul att klubben har fått bygglov till 
förrådsutrymme intill klubbstugan och beviljats bidrag till detta. Träningskommittén 
redovisar att vi har haft färre tävlingsaktiva ungdomar men att vi inte har sett 
samma trend när det gäller träningarna, utan där är antalet ungdomar som deltar i 
stort sett oförändrat. VP-citylopp genomfördes i ”light-version” berättar 
friidrottskommittén eftersom man inte förväntade sig lika många deltagare som vid 
ett normalår. Deltagarantalet blev också enligt förväntningarna. 
Marknadskommittén har ordnat mycket bra sponsring särskilt när det gäller 
veckans bana. Veterankommittén har kunnat genomföra vissa 
tävlingsarrangemang och vandringar trots pågående pandemi. 

• Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021 enligt 
redovisningen i bilaga 1. 
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§  7    Fastställande av balans och resultaträkning för 2021   

• Anna Rosén berättar att vi inte hade så mycket utgifter under 2021 och det har 
genererat en vinst på cirka 4 400 kr. Vinsten har kunnat avsättas i fonder. Bland 
annat så har 50 000 kr avsatts i en kartfond och 100 000 kr till en reparationsfond. 

• Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen för 2021. Den 
redovisas i bilaga 2. 

 
§  8    Revisionsberättelse 2021 

• Per Fransson ber mötet fundera på om denna punkt bör komma tidigare i 
dagordningen till kommande årsmöten. 

• Revisorernas berättelse för 2021 föredras av mötets ordförande. 

• Årsmötet beslutar att fastslå revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. 
Den redovisas i bilaga 3.      

 
§  9    Ansvarsfrihet för kassör och övriga styrelseledamöter. 

• Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kassör och övriga styrelseledamöter 
för räkenskapsåret 2021. 

 
§ 10   Motioner 

• Det har inte lämnats in några motioner.  
 

§ 11   Val av ordförande för 2022 

• Årsmötet beslutar på förslag av valberedningen att välja Jessica Martinsson till 
ordförande för 2022. 

 
§ 12   Val av styrelseledamöter för 2022-2023 

• Årsmötet beslutar på förslag av valberedningen att 2022 välja följande ledamöter 
på 2 år: 

 
Anna Rosén  2 år Omval 
Dennis Gustavsson 2 år Omval 
Ulf Svensson  2 år Omval 

 
Följande kvarstår som ledamöter ett år till: 

 
Bo Hultgren  1 år Kvarstår 
Dennis Toll  1 år Kvarstår 
 
(Antalet ledamöter reducerades från sex till fem i vid årsmötet 2021. Anteckning 
från föregående protokoll) 

 
§ 13   Val av två revisorer för 2022 

• Årsmötet beslutar på förslag av valberedningen att välja om Jan Karlsson och 
Tomas Elofsson för 2022. 

 
§ 14   Val av revisorsersättare för 2022 

• Årsmötet beslutar på förslag av valberedningen att välja om Bengt Hesslekrans för 
2022. 

 
§ 15   Val av representanter i sektioner och kommittéer för 2022 

• Årsmötet beslutar på förslag av valberedningen att välja representanter enligt 
redovisningen i bilaga 6. 

• Beslutet innebär nyval av Cecilia Elofsson som stugbokningsansvarig. 
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§ 16   Val av valberedning för 2022 

• Årsmötet beslutar att välja Anders Svensson och Christer Bardh. 
 
§ 17    Fastställande av datum för årsmöte 2023 

• Årsmötet beslutar att nästkommande årsmöte ska genomföras senast under 
februari 2023. Styrelsen beslutar tidpunkt. 

 
§ 18    Medlemsavgift för 2023 

• Styrelsen föreslår att nuvarande avgiftsnivå ska bibehållas. 

• Nuvarande avgiftsnivå är 800 kr för familj, 400 kr för vuxen, 200 kr för medlem upp 
till 16 år,100 kr för stödjande vuxen och 200 kr för stödjande familj. 

 
§ 19    Regler för reseersättning och övriga bidrag under 2022 

• Reglerna för reseersättning kvarstår från föregående år.  

• På förslag av styrelsen beslutar årsmötet att fastställa dessa regler i enlighet med 
redovisningen i bilaga 4. 

           
§ 20    Budget 2022 

• På förslag av styrelsen beslutar årsmötet att fastställa budgeten för 2022 enligt 
redovisningen i bilaga 5. 

 
§ 21    Rapporter med planerade aktiviteter under 2022  

 
Kommittéerna redovisar 

• Kartor (Stefan Larsson): Har skrivit utförligt i verksamhetsberättelsen om vad 
som har genomförts. Stefan berättar att det kommer att bli mycket arbete med att 
justera alla våra kartor efter de stormar som har varit och att det finns ett antal 
planerade hyggen. Särskilt fokus behöver nu läggas på Bladekullakartan där 
Veteran-SM ska hållas. 

• Träningskommittén: Planeringsarbetet för torsdagarnas orienteringsträningar är i 
full gång. De kommer starta den 8 april och avslutas med nattorientering den 23 
oktober. Även veckans bana för 2022 är under planering och ska jämkas med OK 
Bävern. Veckans bana planeras att starta vecka 17. Tisdagarnas intervallträningar 
och söndagarna långpass är i gång och plan för dessa finns för hela året. 

• Uttagningskommittén: Ingen redovisning. 

• Marknadskommittén: Jobbar på med sponsorer. Per Fransson berättar att vi 
under året kommer vara tvungna att byta hemsida. Bakgrunden är att 
Riksidrottsförbundet inte längre levererar hemsideslösningar till förbund och 
föreningar från och med 1 januari 2023. Per och Cecilia Karmetun kommer att titta 
på andra lösningar och efterfrågar även önskemål från medlemmarna utifrån vad 
som kanske har saknats på vår nuvarande sida för att kunna ha med det i åtanke. 

• Friidrottskommittén: Se under arrangemang längre ner. 

• Tävlingskommittén: Se under arrangemang längre ner. 

• Festkommittén: Planerar en årsfest längre fram under året när restriktionerna har 
släppt. 

• Veterankommittén: Planerar för nya vandringar med start första veckan i april och 
kommer även arrangera en veterantävling i slutet av maj. Kommittén fortsätter 
anordna skidspår i Östanå med mera.  
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Tävlingsarrangemang 

• Veteran-SM 2022 arrangeras den 16-18 september. Då kommer det att anordnas 
en sprint i Mellangården på fredagen och under efterföljande lördag och söndag 
anordnas skogsdistanser i Nye vid Fagerhult. Vi kommer samtidigt arrangera en 
tävling för ungdomar och möjlighet till öppna banor. Huvudfunktionärerna är i full 
gång med planeringen och det kommer krävas att många fler från klubben hjälper 
till vid arrangemanget. Vi hoppas på 3 000 starter under dessa tre dagar. 

• Ungdomsserien arrangeras den 1 juni. 

• VP Citylopp arrangeras den 19 augusti. 

• Klubben är medarrangör av O-ringen 2024 Smålandskusten. Just nu är klubben 
med och bevakar våra intressen på en del av arrangörsmötena.  
 

§ 22    Övriga frågor 

• Bo Hultgren redogör för de byggprojekt som är på gång. Nu pågår upprustning av 
dusch- och bastuutrymmen. Till våren ska byggnationen av en förrådsbyggnad 
påbörjas. Under april ska grunden gjutas och under maj månad kommer det att 
finnas mycket arbete med att färdigställa. Bo uppmanar alla som kan att komma 
och hjälpa till med dessa projekt. 

• Styrelsen har haft möte med kommunen, Vetlanda Frisbeegolf och Racketklubben 
gällande frisbeegolfsklubbens önskemål att få bygga ut frisbeegolfbanan med nio 
hål. Styrelsen har också svarat på en remiss om önskemålet. I sitt yttrande har OK 
Njudung motsatt sig utbyggnaden. Frisbeegolfsklubben har fått avslag för 
utbyggnaden. 

• Margareta Larsson ser risker med att våra strövområden försvinner, vilket fler 
instämde i. Hon har även önskemål om att få ut flyers för att sätta på bilar som 
marknadsföring för Veteran-SM. Joakim Karmetun säger att vi kommer att ta fram 
reklam för tävlingen.  
 

§ 23    Årsmötets avslutande 

• Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vetlanda den 22 februari 2022 

 
 
 
……………………………………..  …………………………………. 
Per Fransson   Cecilia Karmetun 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
……………………………………..  …………………………………….. 
Dennis Toll     Ulf Svensson 
Justerare    Justerare 


