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Årsmöte Höga Kusten Cyklisterna
Tid och plats: 24/1 2019 Nyadals klubbstuga
1) Mötets öppnande
Ordförande Ivar Hallin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Medlemmarna på årsmötet beslutade att välja Ivar Hallin som mötesordförande och Susanne
Johansson som mötessekreterare.
3) Val av protokolljusterare
Medlemmarna valde Tommie Sjödin och Jan Lindgren som justerare.
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Medlemmarna på årsmötet var eniga att det har utlysts på rätt sätt.
5) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6) Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes och lägges till handlingarna
7) Ekonomisk berättelse
Ekonomiska berättelsen, inga synpunkter av medlemmarna. Godkännes.
8) Revisionsberättelse
Genomgången. Ansvarsfrihet beviljades.
9) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades
10) Fastställande av medlemsavgifter
Alla eniga om 100 kr, godkännes.
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Verksamhetsplan fastställdes. Genomgång av kommande verksamhets-/räkenskapsår, inga
synpunkter.
12) Val av:
a) Ordförande för en tid av 1 år
Ivar Hallin valdes.
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b) 3 (2) ledamöter för en tid av 2 år.
Anna-Karin Henriksson och Nobe Thylander
c) Kassör för en tid av 2 år.
Sofia Sahlén 1 år kvar.
d) 1 revisor för en tid av 1 år och 1 suppleant för en tid av 1 år.
Ulf Engström valdes till revisor och Veronica Sundquist till suppleant.
e) 1 ledamot i valberedningen för en tid av 2 år.
Tommie Sjödin har 1 år till, Leif Fröhlén ersätts av Monica Bystedt och Mathias Westin
f)

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

Ordföranden Ivar Hallin valdes.
13) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5
Stadgarna för Höga Kusten Cyklisterna är en mall att förhålla sig till. Föreningen bestämmer dock
själv exempelvis hur många ledamöter det ska vara. De föreslagna stadgeändringarna godkändes.
14) Årsmötets avslutande
Mötet avslutades.

Justerare Jan Lindgren

Jan Lindgren
__________________________________

Sekreterare Susanne Johansson

Susanne Johansson
__________________________________

Justerare Tommie Sjödin

Tommie Sjödin
_________________________________
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Övrigt som togs upp på mötet:
•

Först och främst….. deltagarrekord, hela 52 st. Det är väldigt bra deltagande för ett årsmöte.

Aktiviteter
•

2019 års blir i stort sätt som förra året, ett ökat intresse för MTB ger möjlighet till utveckling
av MTB utövandet och ännu fler aktivtiter. Håll utkik på FB sidan för information. Exempel på
populära stora aktiviteter: Mallorca, Vätternrundan, Östersundslägret, HK-trampet som körs
den 17 augusti, Cykelvasan, Klubbmästerskap och säkert finns det andra intressanta lopp.
Det blir fortsättningsvis gemensamma söndags- och tisdagsträningar, både på landsväg och
MTB.

•

Fördela ansvaret för att bjuda in till träningar mellan flera olika cyklister inom MTB resp
landsväg.

Informationsflödet
•

Mötet såg positivt på idén att skapa en riktad FB sida för de ca 90 medlemmarna i
föreningen. Då kan man till exempel lägga till sådant som rabattkod för anmälning till HKtrampet.

Särskild uppmärksammat
•

Monica Bystedt uppmärksammades för sina fina tävlingsinsatser och får en gåva av klubben.
Även Anders Byström blev omnämnd som flitigt deltar i olika tävlingar. Se resultat i
verksamhetsberättelsen.

Vätternrundan / ”Mallis”
•

Vätternrundan närmar sig med stormsteg och nu är det 22 st i två fulla boenden, det
kommer att bli trångt i bussen. Tänk på att starta i en grupp som är hyfsat prestationslik dig
själv. I år är det 6 st helt nya som hänger med. Vid råd för anmälan kan man prata med
Veronica Sundquist. Särskilt gruppsnack för de som ska åka till Mallis för en hel del
bergscykling, surr och välförtjänt förplägnad.

Fjällturen
•

Jonas Bodin berättar om Fjällturen, det är både för landsväg 11/7 och MTB 13/7. Se länk
http://www.fjallturen.se/

Valla
•

Johan Knutsgård demonstrerade lite valla från ZIPPS

Kläder
•

Nobe Thylander visar och fixar som vanligt med nya klubbkläder så att alla har möjlighet att
prova. Nu även med MTB kollektion. Beställs som tidigare. I skrivande stund är det redan
beställt och klart. Förväntas ta 8 veckor innan leverans.

