VÄRNAMO CYKELKLUBB

Protokoll - Årsmöte
Protokoll (3) fört vid årsmöte i Värnamo Cykelklubb
Plats: Klubblokalen
Datum: 2009-02-22
Tid:17.00-19.30

1.

Sammanträdets öppnande
Årsmötet öppnades av ordföranden Christer Wallin som hälsade drygt 20
deltagare välkomna till detta möte.

2.

Mötets behöriga utlösande
Sekreteraren meddelade att inbjudan till årsmöte hade funnits på klubbens
hemsida i drygt en månad. Hälften av medlemmarna hade dessutom fått
personlig sådan genom post och traditionell utdelning av lotter etc.

3.

Presidium
Till presidium för årsmötet valdes sittande, alltså Christer Wallin och Lännart
Gustavsson.

4.

Dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.

5.

Styrelserapport
Styrelsen rapporterade från det ”träningsläger för styrelsen” som man varit
engagerad i sedan förra sommaren. Alla tyckte att detta varit ett bra initiativ.
Flera av styrelsemedlemmarna hade deltagit i kurser, ett flertal möten hade
hållits tillsammans med Smålands IF:s Anita Mårtensson och under en helg hade
styrelsen varit i Jönköping för att studera klubbens verksamhet, historia och
framtid.
Vidare rapporterades om ett planerat bilköp. Klubben ämnar sälja vår gamla
buss och inhandla en ny sådan.
Filip Svedberg rapporterade om vårt klädförråd. Bland annat så kommer nya
byxor att säljas. Info om ev. beställningar kommer Filip att gå ut med.
Lännart rapporterade om arbetet med att få till stånd våra tävlingar under 2009.
Ett city-GP den 14 augusti ligger klart medan arbetet med att få till stånd vårt
traditionella Norrås-GP fortsätter. Vi hade klart med detta i början av september
genom att vi skulle arrangera tillsammans med Nässjö CK. Det visade sig dock

vara omöjligt eftersom ett, idag mycket eventuellt, GM skulle köras då. Arbetet
fortsätter dock.
6.

Årsberättelsen
Sekreteraren redovisade årets verksamhet genom att visa denna genom OH-blad.
Mötet godkände denna efter några justeringar. Den officiella berättelsen kommer
därefter upp på vår hemsida. Ett tiotal exemplar kommer att tryckas för diverse
utskick och katalogisering för framtiden.

7.

Ekonomisk rapport
Kassören Lars Svensson redovisade årets ekonomiska berättelse. Klubben har
idag en god ekonomi och genom mycket bra arbete av, främst, kassören har vi
även säkra sponsorer de närmaste tre åren. Året har gått plus och vi har en
förutsättning i kassan för ett fortsatt år. Framför allt var det våra egna
arrangemang som gick bra liksom sponsorer, vägstädning, lotterier,
medlemsavgifter och pepparkaksförsäljning. Bland utgifter kan nämnas
licens/anmälningsavgifter, busskostnader, och hyra.
Vi har även kläder till ett värde av ca 13 tusen i vårt förråd.
Efter den tragiska bortgången av vår medlem Gösta Simonsson fanns det
möjligheter för vänner till honom att skänka pengar till cykelklubben. Det gav
oss 8310 kronor. Eftersom vi hade 1140 kvar sedan tidigare tillfälle beslöt vi att
slå samman dessa summor och bilda en Gösta Simonssons fond. Här beslutades
även om att bidrag skulle ges till cyklist som går från klassen P15-16 till
juniorer. Styrelsen har beslutat utdela ett tusen kronor till Nicodemus
Emanuelsson som är den i klubben som är aktuell för detta.

8.

Revisorernas rapport
Revisorerna, Håkan Fridh och Marina Emanuelsson läste upp sin rapport som
gav kassören credit för ett mycket fint arbete.

9.

Ansvarsfrihet
Mötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

10.

Val
Till ordförande för en tid av ett år valdes Peter Gustavsson
Till kassör för en tid av ett år valdes Lars Svensson
Till firmatecknare för en tid av ett år valdes ordförande, resp. kassör.
Till styrelseledamot för en tid av två år valdes Tomas Feurst
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Patrick Emanuelsson och
Stefan Johansson.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Håkan Fridh och Marina Emanuelsson.
Till revisorsuppleanter för en tid av ett år valdes Torgny Henriksson och Claes
Magnusson.
Till materialförvaltare för en tid av ett år valdes Filip Svedberg.
Till bussansvarig för en tid av ett år valdes Johnny Karlsson.
Till statistikförare för en tid av ett år valdes Lännart Gustavsson.
Till tävlingssekreterare för en tid av ett år valdes Lännart Gustavsson.

Till valberedning för en tid av ett år valdes Tomas Feurst och Lennart
Emanuelsson.

11.

Mötets avslutande
Mötet avslutades av den avgående ordföranden Christer Wallin som tackade de
närvarande för visat intresse. Sammankomsten fortsatte sedan med avtackande
av Christer Wallin, prisutdelning till årets bäste cyklist, Peter Gustavsson och
till den förste mottagaren av pengar från Gösta Simonssons fond, Nicodemus
Emanuelsson. Slutligen blev det fika och mycket cykelsnack.
Värnamo dag som ovan

Lännart Gustavsson/sekreterare

Christer Wallin/ordförande

