VÄRNAMO CYKELKLUBB

Grundad 1932

protokoll
Protokoll nummer (2) fört vid årsmöte i Värnamo Cykelklubb

Plats: Klubblokalen
Datum: 2010-01-31
Tid:17.00 - 20.00
§1

Mötet öppnades av ordföranden Peter Gustavsson

§2

På frågan om årsmötet blivit utsatt i tid meddelade sekreteraren att man haft annons i
Värnamo Nyheter, inbjudit på hemsidan samt skickat ett mejl till 95 % av alla
medlemmar. Mötet ansåg detta vara bra

§3

Till mötesordförande valdes Peter Gustavsson

§4

Till mötessekreterare valdes Lännart Gustavsson

§5

Dagordningen redovisades och godkändes

§6

Sekreteraren redovisade vad som skett i klubben under 2009. I Hjulingen kunde man
läsa vad som skett och denna kommer att finnas att se på vår hemsida

§7

Kassören Lars Svensson gjorde en redogörelse för finanserna i klubben. Han
konstaterade att året varit gott trots stora investeringar

§8

Revisorernas protokoll upplästes av Marina Emanuelsson

§9

Mötet beslöt att styrelsen skulle få full ansvarsfrihet för det gångna året

§10

Några motioner till mötet fanns inte

§11

Nya medlemsavgifter för 2010 beslöts enligt följande:
Ungdomar, juniorer med licens 100 kronor
Övriga licensierade 400 kronor
Medlem 150 kronor

Familj 300 kronor
§12

Till ordförande för en tid av ett år valdes Peter Gustavsson
Till kassör för en tid av två år valdes Marina Emanuelsson
Till ledamot för en tid av två år valdes Filip Svedberg
Kvarstående i styrelsen är Lännart Gustavsson samt Tomas Feurst
Till suppleant för en tid av ett år valdes Per Andersson
Till suppleant för en tid av två år valdes Henrik Andersson
Till revisorer för en tid av ett år valdes Håkan Fridh och Lars Olsson
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år valdes Torgny Henriksson och Claes
Magnusson
Till materialansvarig för en tid av ett år valdes Filip Svedberg
Till bussansvarig för en tid av ett år valdes Peter Gustavsson
Till lotteriansvarig för en tid av ett år valdes Lars Svensson
Till statistikförare för en tid av ett år valdes Lännart Gustavsson
Till Tävlingsledare för en tid av ett år valdes Lännart Gustavsson
Till valberedning för en tid av ett år valdes Lennart Emanuelsson samt Tomas Feurst

§13

På punkten övriga frågor togs diverse saker upp. Inledningsvis redogjorde Lars
Svensson för det nya lotteriet, Sverigelotteriet, som startar i februari. Kort sagt
innebär detta att den som köper en lott för 140 kronor/månaden är med på två lotter
vid dragningarna Klubben tjänar 40 kronor varje gång
Janne Bodin tyckte att vi skulle försöka få fler ungdomar genom måndagsturerna.
Nyberg föreslog att vi skulle satsa mer på Cykelns dag i samma ärende och Magnus
Jansson föreslog att vi kunde låta ungdomar hänga med bussen till tävlingar. Styrelsen
informerade att vi efter att ha kört måndagsturen sex år med gott resultat har
möjligheter att få nya ungdomar från deltagarna där. Ett projekt för detta ska
genomföras under första halvan av 2010. Påpekades vikten av att medlemmarna hör
av sig med tips på ungdomar som kan vara intresserade. I övrigt ska klubben använda
både måndagsturen och våra resor till tävlingar som ett sätt att göra reklam för
cykeltävlingar.
Janne Bodin påpekade vikten av att det finns en skylt på Svennes om när våra
måndagsturer börjar. Styrelsen meddelade att det funnits en sådan under 2009 och
att en ny kommer upp lite senare under våren.
Lars Olsson tyckte att klubben skulle försöka arrangera klubbmöten. Styrelsen var
överens om detta och ska arbeta för att sådana finns ungefär var tredje månad.
Styrelsen poängterade att det finns möjligheter att använda klubblokalen till träning.
Dels har vi tre mycket bra testcyklar men det går även att använda våra trainers.
Beslöts att tipsa om detta på hemsidan.

Keith Johansson tog upp frågan om kläder nu när Team High Chaparral blivit riktigt
stora. Diskuterades hur detta skulle lösas och beslut fattades att Keith samt Filip
Svedberg tar tag i den här frågan snarast för att få till stånd en praktisk lösning på
detta. Mötesdeltagarna var överens om att detta var en bra idé.
§14

Mötet avslutades av ordföranden Peter Gustavsson som tackade drygt 20 av klubbens
medlemmar för visat intresse. Härefter vidtog fika och prisutdelningar till följande:
Lars Svensson avtackades för en lång och intensiv insats i klubben, Stefan Johansson
avtackades för sin tid som suppleant och det samma gjordes med Patrik Emanuelsson.
Slutligen utdelades ett pris till klubbens bäste 2009, Peter Gustavsson.

Värnamo dag som ovan
Lännart Gustavsson/sekreterare

