Styrelseprotokoll
Protokoll (2) fört vid 81:a årsmötet med Värnamo Cykelklubb – Team High Chaparral
Plats: Värnamo Engergiverk, Värnamo
Datum: 2013-03-03
Tid:16:00-18:00
Ett femtiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Protokoll till styrelse, projektledare, nya
styrelseledamöter
§1

Mötet öppnades av ordföranden Filip Svedberg som hälsade de närvarande välkomna

§2

Dagordningen godkändes

§3

Ordföranden redogjorde för inbjudan och därmed beslöt mötet att inbjudan varit
korrekt

§4

Till ordförande respektive sekreterare vid mötet valdes Filip Svedberg och Lännart
Gustavsson

§5

Dagordningen godkändes

§6

Lännart Gustavsson redogjorde för den 53:e upplagan av Hjulinge som varit klubbens
årsberättelse sedan slutet av 50-talet. Som vanligt skriver den om det mesta som hänt
i klubben under året. Två medaljer på USM och Marie Emilssons fina SWE-cup seger
var höjdpunkter liksom mycket annat, från 16 segrar, motion till Sandra Salingers
femte plats i Swe-cup långlopp. Han hänvisade till berättelsen som finns att läsa på vår
hemsida efter mötet. Där finns då komplett statistik, standard:o och en del mer i
statistikväg.

§7

Kassören Ulf Halvarsson redogjorde för ett mycket händelserikt år i klubbens historia.
Vi har blivit närmare 300 medlemmar! Det har naturligtvis kostat en hel del. Ulf, Filip
och Lännart har fått lägga ned mycket tid på detta och RF:s Online-system.
Omsättningen är idag dubbel mot föregående år och en del inledningsproblem har
naturligtvis funnits med det. Ulf konstaterade att vi kommer att ha stor nytta av detta
under 2013.

§8

Revisor, Lars Olsson, lämnade i frånvaro av kollega Håkan Fridh en berättelse där han
gav kassören ansvarsfrihet för år 2012

§9

Mötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för 2012 års cykelverksamhet i Värnamo
Cykelklubb.

§10

Val
Till ordförande/firmatecknare under ett år valdes Christer Wallin. Christer och
kassören är därmed firmatecknare för Värnamo Cykelklubb i förening
Till sekreterare under två år valdes Ulrik Nilsson
Till ledamot under två år valdes Peter Gustavsson
Till suppleanter omvaldes Henrik Andersson och Stefan Claesson
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Lars Olsson och Håkan Fridh
Till revisorssuppleanter omvaldes Viktor Johansson och Lars-Göran Sporre
Till valberedning omvaldes Lennart Emanuelsson. Eftersom Christer Wallin nu blir
ordförande beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag att finna ytterligare en här
Till materialförvaltare omvaldes Filip Svedberg

§11

Projektledare Dan Carlsson berättade om 2013 års Bolmen runt. Han konstaterade att
vi kommer att ha mycket nytta av fjolårets upplaga. På funktionärssidan är det bra
kontroll idag och de som vill köra, av klubbens medlemmar, kan göra det. Liksom på
landsväg är Värnamo Cykelklubb en stark arrangörsklubb. Vi har mycket erfarenhet
och en hel del kostnader betalda inför årets upplaga. Dan påpekade vikten av att du
meddelar om du vill vara med och organisera en mycket trevlig tur. Som vanligt
kommer vi att arrangera ett genrep helgen före loppet. 3-400 startande räknar vi med
2013

§12

Projektledare Keith Johansson rapporterade om årets Cykelcamp i Hestra. Han hade
redan fått de 300 deltagare som var maximalt antal. Årets Cycelcamp har varit en del
dyrare men det har inte hindrat deltagare till en trevlig helg. Mtb-lägret strax efter går
trögare i nuläget
Keith fortsatte med att berätta om årets Vättern runt. Ett nittiotal cyklister kommer
att köra i våra färger vid loppet. Två grupper kommer att finnas. En snabb och en lite
långsammare. Boende samt resa kommer att anordnas. Här kommer sista dag att
finnas när deltagare betalar/ska vara med. Ordnas tillsammans med den dag
logiarrangörerna vill. Keith har att kolla vad som gäller här.

§13

Lännart rapporterade om, rätt lite, som hänt inför årets GM. Principen är att köra ett
dacapo på 2011 års tävling, som uppskattades. Linjerundan är säkert inget problem
med. Däremot har det blivit fler affärer vid starten, mitt emot Kvantum, varför
tempotävlingen ligger lite i luften idag. Lännart påpekade att han har mycket goda
kontakter med Polismyndigheter och att ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda i
mitten av april. Beslut vid nästa styrelsemöte

§14

Lars Olsson frågade hur det blir med Måndagsturen i år och ordföranden Filip
Svedberg meddelade att vi kommer att fortsätta med ledare/sträckor liksom under
2012. Det var inte perfekt men mycket bättre så det fortsätter vi med

§15

Jimmy Bodin ville gärna meddela träningsmöjligheter under våren. Framför allt
handlar det då om våra många Vätterncyklister. Möjligheten finns även att ha Jimmy
som personlig tränare. I sommar kommer Jimmy även att vara med på de yngres
träning på måndagsturen

§16

Filips Svedberg visade på en ny tröja som Roupez tagit fram för 450 kronor. En fin
sådan som kan användas före/efter verksamheter. Ett gemensamt möte för koll av
storlekar kommer att finnas på vår hemsida i det snaraste

§17

Dagens priser att utdela blev Viktor Ramberg som fick en inteckning i P15-16 priset och
att Matilda Karlsson fick ett pris efter att ha genomfört flest tävlingar under året. Vid
80-års festen delades dessutom priser ut till den som vunnit mest, Alice Nilsson och
årets fynd, Ida Rimark

§18

Ordförande Filip Svenberg avslutade mötet med att tacka de närvarande samt inbjuda
till fika och tårta

Värnamo dag som ovan

Lännart Gustavsson/mötessekreterare

Filip Svedberg/mötesordförande

