Cykelklubben

MASTER Göteborg

Protokoll fört vid CK Masters årsmöte
Datum: 2017-02-05
Plats: Skatås, IK Sterns klubbstuga
Tid: 17.00-19.00
Närvarande från avgående styrelsen:
Emil Backlund, Carolin Forslind, Erik Svenske, Anders Leire, Per Wallentin, Erik
Karlsson Landén

Ej Närvarande: Viktor Recina och Anneli Persson
Ordinarie Revisorer:
Mikael Forsby och Erik Waldner
Valberedningen:
Markus Lindén, Pierre Stjernman, Merve Muller
Ej närvarande: Andreas Eriksson
Övriga: Anders Berndtsson, Jonas Mellby, Mats Abrahamsson, Frida Lindén, Rasmus
Lindén, Carolin Forslind, Jonas Forslind, Andreas Simonsson, Jenny Enwall, Merve Muller,
Pierre Stjernman, Reimond Emanuelsson, Björn Emanuelsson, Alexander Scott,
Alexander Almqvist, Åke Hassellöf, Gunilla Hassellöf, Simon Gunnarsson, Lucas Mårts,
Joakim Ryttsén, Carl Ryttsén, Axel Abrahamsson, Daniel Dandenell.

§1

Årsmötets öppnande
Avgående Ordförande Erik Svenske hälsade alla välkomna och
förklarade årsmötet öppnat

§2

Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängd upprättades genom närvarolista

§3

Fråga om årsmötet utlyst på rätt sätt
Årsmötet befanns vara korrekt utlyst

§4

Fastställande av dagordning för mötet
Med tillägg av övriga frågor.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Daniel Dandenell och till sekreterare
valdes Frida Lindén.

§6

Val av protokolljusterare och rösträknare
Simon Gunnarsson och Emil Backlund valdes till protokolljusterare.
Erik Svenske valdes som rösträknare.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
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Fler tränande, fler ledare inom mtb. Inomhusträning med styrketräning
+ innebandy. Lvg-träning för seniorer. Två testcykelpass/vecka på
Nordic Wellness. Träningsläger på Kinnekulle och i Malaga. Egna
tävlingar. Flera SM-medaljer. Nya sponsorer. 81 nya medlemmar
under året, nu 269 aktiva. 70 000 plus ekonomiskt.
Förändringar: Nationaldagsloppet genomfördes inte, ny ordförande.
§8

Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och Resultaträkning) för
det senaste verksamhets/räkenskapsåret, 2016
Inledningsvis begränsad budget men i och med flera nya sponsorer
fortsatt goda möjligheter. Sponsorer syns på våra kläder,
undantaget Nordic Wellness som får gratis ledare till sina pass.
Medlemsavgifterna ökade med 10 000 kronor. Ny avgift (tränaravgift)
infördes. Bidragen är vår största
inkomstkälla. Nytt med bidrag för flyktingverksamhet, då en medlem
fått ekonomiskt stöd. Mycket mer sponsring än beräknat. Posten Bingo
& Lotterier har ökat, potten baseras på antalet tränande ungdomar i
klubben. Vi subventionerar ungefär hälften av lägerkostnaderna för
ungdomar. Investeringar i klubbstugan i form av ny skylt samt kodlås.
Numera Swish-konto för klubben. Inköp av skrivare, högtalare.
Summa tillgångar: 696 110 kr vid årets slut. Den budgetpost som
överskreds var startavgifterna som blev nästan dubbelt så hög som
beräknat. Detta positivt då alltså fler medlemmar tävlat/medlemmar
tävlat i större utsträckning. I övrigt inget anmärkningsvärt. Förfarandet
med startavgifter är under förändring, styrelsen tittar närmare på detta
och sätter klubbens rutiner inför nästa tävlingsår.

§9

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret 2016
Erik Waldner och Mikael Forsby meddelade att det för perioden 201601-01 – 2016-12-31 ej förekommit fel eller brister i förvaltningen av
räkenskaperna. Rekommendation att projektmärka större arrangemang
så att de är lättare att följa i redovisningen samt att planera mer
långsiktigt tex gällande sponsring efter nuvarande treårsavtal samt den
stora budgetposten för MTB-banan.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för perioden

§11

Fastställande av medlemsavgifter
I nuläget 300 kr för ungdom tom 18 år, 500 kr för senior, 800 kr för
familj samt träningsavgift 500 kr. Fastställs även för 2017.

§12

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
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Tre nya fokus; bygga vidare på MTB-banan, vidareutbilda medlemmar
samt engagera fler föräldrar i klubbens arbete. Inga stora förändringar i
budget bortsett från posten för MTB-banan, Rese och tävlingsbidrag
för ungdomar för att möjliggöra utlandsresor samt
Ungdomsverksamhet utan cykling för lära-känna-aktiviteter för
träningsgrupperna. Dessa poster beräknas göra att resultatet hamnar på
-130 000 kr. Ev får vi bidrag till finansiering av MTB-banan av
kommunen i storleksordning 50-60% av utgifterna. Göteborgs stad ska
ev söka EM 2022 samt framtida WC och är därmed intresserade av
denna investering. Här tänker styrelsen ett år i taget, då klubbens fokus
är på förbättrade träningsmöjligheter redan nästa år. Vi avvaktar beslut
från Park och Natur om var och hur banan kan utvidgas. Planer att
köpa in fler mindre cyklar till klubbstugan för utlåning. Majoritet
röstar för verksamhetsplanen samt budget.

§13

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inget inkommit. Förfarandet fortsätter på samma sätt nästa år.

§14

Val av
Föreningens ordförande för en tid av ett år
Till klubbens ordförande valdes Erik Svenske
Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Till ledamöter valdes Emil Backlund och Carolin Forslind
Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av ett år varav en skall vara en representant för de aktiva
Till suppleanter valdes Carl Ryttsén som representant för de aktiva
samt Sofia Dandenell och Anders Leire i nämnd ordning.
Två revisorer för en tid av ett år
Till revisorer valdes Mikael Forsby och Erik Waldner
Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till sammankallande
Till valberedning valdes med Markus Lindén som sammankallande
och Merve Müller, Andreas Eriksson samt Pierre Stjernman som
övriga medlemmar
Beslut om val av ombud till SCF-möten (och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud).
Mötet uppdrog åt styrelsen att utse sådant ombud.

§15

Övriga frågor
-

Ersättning till kassören föreslås då det är en tidskrävande och viktig post
för klubben. Förslag från styrelsen att vara extra generösa med
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startavgifter och ledarkläder, men inte ett formellt arvode då detta i sig
medför mer administration. Styrelsen får förtroendet att fastställa hur
posten ska premieras utan ett arvode och redovisa detta. Styrelsen tar
även ansvar för att undersöka vilka följder denna premiering får, så att
det sker på tillbörligt vis.
Fråga angående GP-banan på Kviberg och ev förändringar i närområdet.
Avsikten är att bibehålla banan. Anton Johansson och Erik Waldner
följer upp detta och rapporterar till styrelsen angående ev förändringar.
Klubben fyller 80 år. Styrelsen får i uppdrag att fundera på firandet.
Planer på en velodrom på Kviberg finns från Serneke. Frågan ska tas upp
i Göteborgs kommunfullmäktige. Styrelsen undersöker hur klubben kan
stödja och bejaka denna fråga.
Vi har blivit tillfrågade att göra något kring ungdomscykling i anslutning
till Göteborgsgirot. Styrelsen funderar vidare på detta.
Frågan om ett ev engagemang i Cykelmässan 2018 skickas vidare till
styrelsen.

§16

Avslutning av årsmötet

§17

Utdelning av priser och utmärkelser
Läkerolbägaren för främsta SM insats tilldelades Oskar Hasselllöf
Klubbmästersskapsmedaljer utdelades till Agnes Abrahamsson,
Rasmus Lindén, Axel Wallentin, Axel Abrahamsson, Merve Muller,
Frida Lindén, Markus Lindén, Björn Persson, Erik Karlsson-Ladén,
Carl Ryttsén, Magnus Bergquist, Mikael Forsby och Erik Karlsson
Landén.
Utmärkelse för årets prestation gick till Markus Lindén.

§18

Kaffe/Dricka och tårta
Efter möte och prisutdelning avnjöts tårta och kaffe.

Frida Linden
Sekreterare

Daniel Dandenell
Ordförande

Emil Backlund
Justeringsman

Simon Gunnarsson
Justeringsman
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