Protokoll Årsmöte Uppsala Triathlon Ik Fyris 190307
• Godkännande av dagordning: Ja
-Verksamhetsberättelse
-Val av nya styrelsemedlemmar (Carl och Elin är nya och ska väljas. Vi
avtackar Robert för lång och trogen tjänst)

-Medlemsavgiften
-Vi går igenom KM serien och tar beslut om innehåll och datum samt
poängräkning.
-Hedersmedlem
-Nya kläder inför 2019 (Mårten visar upp kläder och pratar om årets
upplägg) 25% rabatt Tidsplan: Lev 26/4-19. Webshop stänger 17/3-19. Design färdig
och godkänd 25/3. Klädprovning vid tre tillfällen vecka v10-11 (7/3 tors, 11/3 mån och 12/3
ons).

-Årets medlem Supertri.
-Ungdomstränare Dean berättar vad de gör
-Årets prestation, Micael berättar om VM på Hawaii
-Vi ska försöka få till en ”tjejcykelgrupp” lagom till våren.
-Arr träningshelg våren (6:e-7:e april eller i maj)
-Ekonomi (Peter visar resultaträkningen)
-Uppsala Triathlon (Johan pratar om U-a tri)
-Övrigt
 Val av sekreterare till årsmötet: ingen ville så ordförande tog
på sig att skriva.
 Verksamhetsberättelse för 2018 lästes upp av Peter Bleckert i
valda delar. Fullständig berättelse (utdelad på mötet) fanns att
läsa i sin helhet också.
 Val av nya styrelseledamöter: Elin Zimmermann och Carl
Bodin (kassör) valda var för sig och med fullt stöd av årsmötet.
 Tack till Robert Noack som varit ledamot i 4 år och han
avtackades på styrelsemötet några dagar tidigare då han inte
kunde närvara på årsmötet.
 Medlemsavgift informerades att den kommer att vara lika som
förra året och samma avgift som det har varit de senaste 7 åren.
 KM serien med följande aktiviteter:
-750m simning, bassäng – 11 April (Peter, Mathias, Johan M)
tors kl 19,30
-Duathlon – 27 april (Anna L, Carl) lör 10
-20 km cykel - 1 Maj (Mathias, Johan S ) 19 start
-10 k löpning - 14 Maj (Peter, Robban) tis kl 19
-750 m simning OW - 27 Maj, Björklinge (Peter, Johan M,
Mathias) mån kl 19
-Triathlon sprint – 6 Juni, (Styrelsen) tis kl 11,30
-Fyristrippeln, – 15 Juni (Johan, Mathias, Dean ) lörd kl 10











-Mtb, 2 varv på Nåntunabanan 31 aug kl 10. Rulla från Studan
vid 9. (Mattias, Robban, Johan S och Elin).
-Terränglöpning 6-klövern 10km Lövstalöt 7 sep (Johan, Dean)
kl 10.
KM serien klubbades igenom. Swimrun diskuterades om att
om någon som vill ta tag i detta så är det fritt fram. Det
kommer inte som en KM del-tävling detta år, men kan göra det
kommande år om det finns krafter som tar tag i detta så att vi
vet att det finns behov och ”vilja kring detta”.
Poäng för KM serien. Sören Winge hade ett förslag om att
poängsätta Duathlon lika som Triathlon, dvs dubbla poäng. Det
blev en omröstning med handuppräckning av de 15 närvarande
plus ordförande. Ordförande blev efter val som röst-räknare
och får inte själv rösta. Det blev väldigt jämt med 8 st röster för
att det ska vara endast triathlongrenar som får dubbla poäng
mot 7st röster för att även duathlon ska få dubbla poäng. Det
bestämdes alltså att vi har kvar 2018 års poängsystem.
Följande gäller: 10p till vinnaren på alla ”lösa grenar” (10, 7, 6,
5, 4, 3, 2,)
20p (dubbla poäng) till vinnaren på Triathlon (sprint och halv
IM) (20, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2)
Alla deltävlingar räknas. Vi vill gynna deltagande. För att
vinna KM serien måste man deltaga i minst 5st tävlingar. 2
poäng för deltagande och genomfört lopp.
Första hedersmedlem i vår sektion korades. En milstolpe. Det
är Sören Winge som blev medlem redan 1995 och har suttit i
styrelsen i många år. Han får detta som en gest för att i många
år verkat för föreningens bästa. Han mottog diplom och en
bukett blommor samt att han fr.o.m. 2019 och framåt inte
behöver betala årsavgift till föreningen.
Årets medlem som är Christian Superti fick frågan hur han
lägger upp löpträningen och hur han ser på detta. Han fick
priset för att han är en uppskattad person i klubben och att han
genom sitt engagemang som bl.a. löptränare har fått
förhållandevis stora skaror av medlemmar att göra detta
tillsammans. Han fick tidigare vid Julfesten ta emot ett litet
pris. Han berättade i korthet att han tycker det är roligt och att
han har en långsiktig strategi med upplägget. Cooper-test på
höst och uppföljning mot våren (april) ska följa upp hur
deltagarna har utvecklats.
Dean McGowan drog vad ungdomarna gör på träningarna en
vanlig vecka. Mårten fyllde i vissa partier. Det som












genomsyrar verksamheten är att det ska vara roligt och inte
tvingande. Tisdagar så har de simning med barnen. En dag i
veckan hyr klubben en gympasal och kan göra olika aktiviteter
med barnen. Klubben samarbetar med smack (cykling) och på
detta sätt kan klubbens barn åka till Arlanda test-track ett par
gånger per år och köra på racerbanan och ha kul tillsammans
med andra barn. När våren kommer så brukar ungdomarna åka
Skandisloppet 30km. De brukar också arrangera ett antal läger
samt ställer upp i ett antal tävlingar också.
Årets prestation: Micael Lindgren fick frågan kring hur loppet
och förberedelserna kring VM på Hawaii var. Micael berättade
om hur otroligt fritt allt var hela veckan. Man fick gratis
cykelservice och depåer för dricka när man var ute och tränade
veckan före, allt ingick. Micael berättade också att
förberedelserna för incheckning gick minst sagt fort eftersom
man hade en personlig ledsagare som kickade ut en så fort man
hade placerat cykel på påsar! Även Micaels bedrift blev
uppmärksammad på Julfesten, men eftersom han inte kunde
närvara då fick han priset för prestationen på en simträning lite
senare.
Vi planerar att ha en cykelgrupp till nu till våren. Tjejgrupp
kan det heta tex. Johan S har kommit med ett förslag senare att
det kan heta utveckling och erfaren grupp och samma som vi
använder oss av vid simning. (Bra förslag Johans anmärkning).
Tanken är att vi kan få med fler på cykel på detta sätt.
Beroende på deltagare kanske utvecklingsgruppen håller 2527km/h i snitt och erfarengruppen 30-33km/h i snitt. Malin
Grant är ansvarig för utvecklingsgruppen och Mattias och
Johan S är ansvarig för erfarna gruppen.
Uppmaning att lägga ut bilder på när ni tränar på FB så att det
blir full med aktivitet i flödet.
Träningshelg. Frivilliga till att hålla i denna helg? Elin
Zimmermann har tagit tag på ett förtjänstfullt sätt tag i detta.
Efter mötet har hon gjort koll på vilka datum för helg skulle
kunna ligga och innehåll.
Ekonomi. Peter Bleckert som avgår som kassör redovisade
resultaträkningen. Ett stort tack för den tiden som han varit
kassör. Numera ingår han som ledamot i styrelsen. Vi gick
medvetet i förlust detta år eftersom vi gjorde en offensiv
reklamsatsning genom att subventionera klubbkläder kraftigt
2018 med ny design och klädmärke. Minus 28 tkr blev
resultatet.
Skandisklunga 167km även i år? Det pekar på att medlemmar
vill. Dock ska Superti som har hållit i klungan eller i varje fall

anmälan ska göra annat i år så det får bli någon annan som
håller i detta i år. En del av medlemmarna ska också köra mtb
samma helg.
 Uppsala Triathlon 2019 och förändringarna som sker. I princip
samma banor men skillnad kring varvning för cykel sade Johan
Molander som håller i detta lokalt. SM på olympisk distans och
den ingår i serien som förbundet håller. Ungefär samma tider
för start som förra året. Alla chef-funktionärer är tillsatta och
funktionärsportalen är nu öppen för att fylla i. Det är en del
skolklasser som redan har börjat att fylla i sina önskemål att få
vara med. Det ser bättre ut mot förra året med funkisar i varje
fall.
 Kläder från Verge. Mårten Stengel föredrog punkten. Nytt är
cykeljacka i år annars är plaggen och designen lika som
föregående år. Team Sportia och Netsecure är sponsorer.
Wizeguy har hoppat av som sponsor. Sponsorintäkt samt
arbete kring Uppsala triathlon (arvoden) gör att vi kan sänka
priset om 25% på tränings- och tävlingskläderna. Tre tillfällen
för prov av kläder kommer att finnas 7/3-13/3 innan shopen
stänger den 17/3.
 Ordförande Johan Molander tackar för förtroendet att få vara
ordförande och avslutade mötet.
Vid pennan
Johan Molander

