
 
Årsmöte Höga kusten cyklisterna 20200129 

Nyadals klubbstuga 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande Ivar Hallin hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Fastställande av röstlängd för mötet. 

Ordföranden informerar att det diskuteras om det blir aktuellt under mötets övriga punkter. 

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Medlemmarna på årsmötet beslutade att välja Ivar Hallin som mötesordförande och David Wiklund 
som mötessekreterare. 

4) Val av protokolljusterare 

Medlemmarna valde Jonas Aretorn och Lennart Lundin. 

5) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Ordföranden informerar om skäl till att förra mötet blev inställt med så kort varsel och att dagens 
möte sker med endast en veckas varsel. 

Medlemmarna på årsmötet var eniga om att det utlysts på rätt sätt. 

6) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

7) Verksamhetsberättelse 

Ordförande hänvisar till den digitala verksamhetsberättelsen som skickats ut innan mötet. 
Ordföranden lyfter dock fram några punkter; Jonas Strinnholm, Roger Lundholm, Fredrik Flodén, med 
fleras arbete med MTB-bana i lillskogen och barnverksamheten som skett tillsammans med 
samverket. 

Hanna Johanssons placering i masters cup samt Kenneth Gustafssons och Monica Bystedst tävling på 
högre nivå. 

8) Ekonomisk berättelse 

Sofia Sahlén gick igenom ekonomiska berättelsen, inga synpunkter av medlemmarna. Sofia publicerar 
berättelsen digitalt på medlemssidan på FB. 

9) Revisionsberättelse 

Genomgången, ansvarsfrihet beviljades. 

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beviljades. 



 
11) Fastställande av medlemsavgifter 

Alla eniga om 100 kr, godkännes. 

12) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår. 

Verksamhetsplan fastställdes. Kort genomgång av kommande verksamhets-/räkenskapsår, inga 
synpunkter. 

Ordföranden lyfter fram klubbens deltagande i Spin of hope, Anna-Karin berättar om upplägg. Om 
intresse finns se evenemang på FB. 

Ordföranden informerar om att klubben kommer att sponsra deltagandet.  

Janne Lindgren informerar om möjlighet till att delta på cykelläger och boende på Åsunda camping. 
Om intresse finns ta kontakt med Janne snarast. 

Lennart Lundin, samordnare HK-trampet, informerade om behovet av samordnare för flaggvakter. 
Om intresse finns meddela Lennart. 

Lennart lyfter även fram alla funktioner vid loppet och fördelen med att alla har olika 
ansvarsområden.  

Uppskattat att klubben skänkt delar av intäkterna till barncancerfonden.  

13) Val av 
a. Ordförande för en tid av 1 år. 

Ivar Hallin valdes 

b. Tre ledamöter för en tid av 2 år. 

David Wiklund, Mats Näsholm, nyval Fredrik Flodén.  

c. En ledamot (kassör) för en tid av 1 år 

Sofia Sahlén omvaldes till kassör. 

d. En revisor för en tid av 1 år och en suppleant för 1 år. 

Ulf Engström valdes till revisor och Veronica Sundqvist till suppleant. 

e. Två ledamöter till valberedningen för en tid av 2 år. 

Monica informerar att Monica och Mattias Westin har ett år kvar. De söker en tredje. Tommie Sjödin 
valdes för en tid av 2 år. 

f. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

Ordföranden Ivar Hallin valdes. 

14) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

 Hanna Johansson uppmärksammades med ett presentkort för sina insatser i masters cup. 



 
 

Justerare Lennart Lundin                                                                              Justerare Jonas Aretorn 

 

 

Sekreterare David Wiklund 

 


