Cykelklubben

MASTER Göteborg

Protokoll fört vid CK Masters årsmöte
Datum: 2018-02-04
Plats: Skatås, IK Sterns klubbstuga
Tid: 16.00-18.00
Närvarande från avgående styrelsen:
Erik Svenske, Caroline Forslind, Anders Leire, Sofia Dandenell, Carl Ryttsén och Per
Wallentin

Ej Närvarande: Viktor Recina och Emil Backlund
Ordinarie Revisorer:
Erik Waldner
Ej närvarande: Mikael Forsby
Valberedningen:
Markus Lindén och Pierre Stjernman
Ej närvarande: Andreas Eriksson och Merve Müller
Övriga: Jonas Mellby, Jenny Enwall, Reimond Emanuelsson, Björn Emanuelsson, Henrik
Ottosson, Michael Czarnecki, Björn Calavin, Tove Dandenell, Ebba Dandenell, Anders
Bendtsson, Simon Gunnarsson, Per Smeds, Adrian Almetun Smeds, Albin Svenske, Jannike
Abrahamsson, Frida Lindén, Isak Tillback, Jonas Tillback, Markus Lindén, Per Lindskog,
Pierre Stjernman, Erik Waldner, Erik Karlsson Landén, 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 Sofia Dandenell.

§6

Val av protokolljusterare och rösträknare
Simon Gunnarsson och Markus Lindén valdes till protokolljusterare.
Carl Ryttsén valdes som rösträknare.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
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Styrelsens ordförande, Erik Svenske, gick igenom
verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2017 (finns
bifogad).
§8

Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och Resultaträkning) för
det senaste verksamhets/räkenskapsåret, 2017
Styrelsens kassör, Carolin Forslind, gick igenom förvaltningsberättelse
(balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret, 2017
(finns bifogad).

§9

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret 2017
Erik Waldner och Mikael Forsby meddelade att det för perioden 201701-01 – 2017-12-31 ej förekommit fel eller brister i förvaltningen av
räkenskaperna. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
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. Fastställs även för 2019.

§12

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Finns bifogat.

§13

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Motion har inkommit från Mats Abrahamsson, se bilaga. Styrelsens
svar:
Styrelsen har läst motionen och konstaterar att förslaget ryms inom
den nu gällande policyn gällande ersättning för startavgifter. Dock har
motionen hjälpt oss att konstatera vissa brister gällande
kommunikation och presentation av den befintliga policyn varför
styrelsen åtar sig uppdraget att förbättra detta

§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 Per Wallentin och Björn Calavin
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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 Albin Svenske 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 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).
Reimond Emanuelsson utses som ombud.
§15

Övriga frågor
a) En fråga om huruvida vi ska ha träningsavgifter fortsatt kom upp. Efter
diskussioner beslutades att styrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag
på att öka medlemsavgifterna och skippa träningsavgiften inför 2019.
Styrelsen ska ta hänsyn till:
Förhållande ålder-grupp
Samma nivå pengar in
Kontinuitet i träningar
Styrelsen tar inte beslutet själva utan beslut tas på extrastämma/extra
årsmöte innan årsskiftet.
b) Daniel Dandenell tar upp frågan om MTB-skola på sommarlovet.
Syftet är att engagera äldre ungdomar som hjälptränare samt
sysselsätta skolbarn.
Förslag är att Daniel tar fram förslag upplägg. Beslut tas av styrelse
och Daniel.
c) Björn Cavalin tar upp från om Landsvägstävling på Säve flygfält.
Björn och Markus Lindén pratar vidare och ger förslag att ta beslut på
första styrelsemötet.

§16

Avslutning av årsmötet

§17

Utdelning av priser och utmärkelser
Läkerolbägaren för främsta SM insats tilldelades Merve Müller
Klubbmästersskapsmedaljer utdelades till Tove Dandenell, Felicia
Andersson, Merve Müller, Frida Lindén, Rasmus Lindén, Elias
Lindén, Axel Abrahamsson, Olof Abrahamsson och Emil Backlund.
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Utmärkelse för årets prestation gick till Viktor Recina för insatser som
tävlingsledare på CK Master MTB.
§18

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

Sofia Dendenell
Sekreterare

Daniel Dandenell
Ordförande

Markus Lindén
Justeringsman

Simon Gunnarsson
Justeringsman
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