VÄRNAMO CYKELKLUBB

Årsmötesprotokoll
Protokoll (1) fört vid årsmöte i Värnamo Cykelklubb
Plats: Värnamo Energi, Värnamo
Datum: 2012-02-26
Tid:16:00 - 18.30
Närvarande: Ca 45 personer
§1. Mötet öppnades av ordföranden Filip Svedberg som hälsade
välkommen till årsmöte i jubileumsåret (80 år).
§2 På frågan om mötet hade utlysts enligt reglerna så konstaterades att
det har funnits annons i Värnamo Nyheter, Facebook har haft info,
mejllistan har haft det samma liksom hemsidan.
§3 Till presidium för mötet valdes Lännart (sekreterare) och Filip
(ordförande).
§4 Dagordningen godkändes efter några justeringar.
§5 Verksamhetsberättelsen i form av Hjulingen redovisades av
sekreteraren. Några tillägg kommer att göras. Ett namn fattas, bankgiro
blev postgiro och någon av sponsorerna som fanns 2011 ska till i övrigt
handlade det om en välfylld skrivning på ett tjugotal sidor.
§6 Christer Wallin redogjorde för klubbens finanser i frun ställe. Ekonomin
är mycket bra med ca 210 tkr i plus efter en aktiv säsong.
§7 Lars Olsson redovisade revisorernas genomgång av vår ekonomi. Här
var man nöjd med arbetet som gjorts.
§8 Mötet beslöt ge den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för det
gångna året i klubben.
§9. Mötet beslöt att klubben från i morgon den 27 februari 2012 ska heta
Värnamo CK – Team High Chaparral. Sekreteraren ser till att RF och

övriga berörda där får ett utdrag ur detta protokoll. Övriga förändringar
här ska vara klara innan säsongen börjar.
§10 Filip redogjorde för den preliminära verksamhetsplanen som ska
arbetas efter under 2012. Han nämnde att klubben för närvarande har
175 medlemmar och att målet vid slutet av 2013 är 300.
Vi kommer att stå som arrangörer för flera evenemang under året. Två
dagars landsvägslopp, Bolmen runt för motionärer återuppstår och
förmodligen återkommer den crosstävling vi hade på High Chaparral i
december.
Året är det 80:e i klubbens historia och det ger naturligtvis tillfälle till
firande i samband med arrangemangen och givetvis den årsfest som
kommer att hållas i höst. Vidare kommer en uppföljning på den årsskrift vi
gjorde när klubben fyllde femtio år.
Motionssektionen har kommit igång fint under hösten av 2011 och här
kommer säkerligen en stark utveckling att ske. Med det ökande
ungdomsdeltagandet i klubben kommer vi även att ordna en U-sektion lite
senare i år.
Måndagsturen fortsätter, nu för nionde året, med ytterligare strävan att få
till rätt åkgrupp för rätt cyklist. Seniorverksamheten kom igång under året
och 2012 hoppas vi på samma sak bland damerna.
§11 Val
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Till ordförande för en tid av ett år valdes Filip Svedberg
Till kassör för en tid av två år valdes Ulf Halvarsson
Till sekreterare för en tid av två år valdes Marina Emanuelsson
Till ledamöter för en tid av ett år valdes Sune Svensson och Ulrik
Nilsson
Till ledamot för en tid av två år valdes Dan Andersson
Till sportchef för en tid av två år valdes Lännart Gustavsson
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Henrik Andersson
och Stefan Claesson
Till revisorer för en tid av ett år valdes Lars Olsson och Håkan Fridh
Till revisorsuppleanter för en tid av ett år valdes Viktor Johansson
och L-G Sporre
Till valberedning för en tid av ett år valdes Christer Wallin och
Lennart Emanuelsson
Till ordförande i motionssektionen valdes Dan Andersson. Övriga
interimledamöter utser övriga i sektionen

§12 Projektledare Dan Carlsson redogjorde för arbetet som redan gjorts
för Bolmen runt den 6 juni. Förutom Dan finns redan en grupp som
kommer att hålla i olika delar av arrangemanget. Dan påpekade vikten av
att dessa får det stöd de behöver.
Startavgiften har satts till 300 kronor för att få ett större deltagarantal och
reklam för rundan kommer att göras vid många tillfällen i vår.
§13 Prisutdelningen vid årsmöte handlade om att Filip Svedberg, vår
svenske veteranmästare blir 2011 års bäste cyklist. Alice Nilsson, topp
fem i Sverige i F11-12 i år, blir årets fynd. Slutligen då Johnny Karlsson
som efter många, många genomförda lopp får ett klubbstandar för 200
poäng.
§14 Ordföranden avslutade därmed mötet med att tacka besökarna och
hälsade välkommen till kaffe och smörgåstårta.
Värnamo dag som ovan

Lännart Gustavsson/sekreterare

