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Årsmötesprotokoll
2004-02-15
§1 Det 72:a årsmötet i klubbens historia öppnades genom att ordföranden Christer
Wallin hälsade de närvarande välkomna.
§2 På frågan om mötet utlysts i rätt tid informerade sekreteraren att inbjudan funnits
införd i Värnamo Nyheter dryga två veckor före mötet samt att inbjudan utsänts till
medlemmarna
personligen.
Vidare hade mötet utlysts på vår hemsida. Mötet förklarade sig nöjt med detta.
§3 Till presidium för mötet valdes ordförande Christer Wallin samt sekreterare Lännart
Gustavsson.
§4 Dagordningen för mötet godkändes.
§5 Noterades att protokoll som vanligt finns att beskåda i vår klubblokal.
§6 På punkten skrivelser kunde noteras inbjudan till årsmöte samt 50-års jubileum med
Smålands Cykelförbund den 28 febr. Styrelsen bevakar detta.
§7 Att rapportera fanns följande:
Sekreteraren rapporterade om årets elitlag som kompletteras, dels med nye
medlemen Magnus Norlinder,
samt Fredrik Rudenstam, IKHP och Tommy Mlekus, Västerås. Kvar sen tidigare finns
Peter Gustavsson,
Lars Robertsson, Benny Elofsson samt Joakim Isaksson, Jönköping.
Vidare rapporterade Janne Bodin om årets Klevshultsläger som arrangeras i vår regi i
slutet av mars.
Sekreteraren rapporterade om årets försäljning av pepparkakor samt cirka 150 utsända
julkort med reklam för vårt SM-arrangemang.
§8 Verksamhetsberättelsen redovisades av sekreteraren och med tilläggen att Ulrika
Söderström
fått eninteckning i vandringspriset i F15-16, Klevshultslägret arrangerades
i mars månad med ett 3 30-tal deltagare samt att vi uppvaktat vid Lillian Bodins 50-års
firande, godkändes denna. Hela berättelsen finns med på vår hemsida.
§9 Kassaberättelsen redovisades skriftligt i kassörens frånvaro.
§10 Revisorernas berättelse upplästes och där man kunde se att allt sköts på bästa sätt
av kassör och styrelse.
§11 Mötet beslutade ge den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för den gångna
verksamhetsperioden.
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§12 Följande val gjordes:
Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Christer Wallin
Till sekreterare för en tid av två år omvaldes Lännart Gustavsson
Till kassör för en tid av ett år efter avg. Eva Grahn valdes Patrik Emanuelsson
Till styrelseledamot för en tid av ett år omvaldes Peter Gustavsson
Till styrelseledamot efter avgående Joakim Johansson valdes Jan Erik Bodin
Till två styrelsesuppleanter valdes Thomas Jönsson och Jimmy Bodin
Till två revisorer för en tid av ett år omvaldes Håkan Fridh och Lars Svensson
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år valdes Torgny Henriksson och Marina
Emanuelsson
Till statistikförare för en tid av ett år valdes Jimmy Bodin
Till lotteriansvarig för en tid av ett år omvaldes Lars Svensson
Till materialansvarig för en tid av ett år omvaldes Filip Svensson
Till bussansvarig för en tid av ett år valdes Johnny Karlsson
Till tävlingssekreterare för en tid av ett år omvaldes Eva Andersson
Till träningsansvariga för en tid av ett år valdes Jan Erik Bodin, Lännart Gustavsson samt
Johnny Karlsson
Till valberedning för en tid av ett år valdes Thomas Jönsson samt Lennart Emanuelsson
§13 Hölls prisutdelning för 2003 års säsong där bland annat Peter Gustavsson utsetts till
bäste cyklist i klubben.
§14 Sekreteraren redogjorde för det arbete som nedlagts inför årets SM-arrangemang i
juli månad.
Noterades att redan mycket är gjort, att vi ligger i fas med planeringen samt att ett
besök på vår hemsida
för att följa utvecklingen på arbetet är att rekomendera
§15 Ordföranden riktade ett tack till de närvarande, hälsade välkommen till fikabordet
samt avslutade årets årsmöte
Värnamo dag som ovan
Lännart Gustavsson/sekr
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